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WYMAGANIAOGOLNE
1．WSTEP
l．1．PI・zedmiotST
Przedmioteminwesty函sarobotybudowlanepolegajacenawykonywaniurob6tremontowych

WeWnetrZnyCh w wybranych pomieszczeniach oraz elementach budynku administracyjnym
Wqiew6dzkiegoInspektoratuOchronySrodowiskawBydgoszczy，ul．PiotraSkZⅢgi2，85−018

Bydgoszcz
l．2．ZakresstosowaniaST
Specy鮒〔aCjatechnicznajestdokumentembedacympodstawadoudzieleniezamdwieniaizawarcia

umowynawykonanierobdtpolegajacychna：

−rOZebranieokladzinSciemqizpかekceram平nych・
−rOZebranieposadzekzpbrtekzpかtekceramlCZnyChorazwykladzinPCV，

−rOZbibrkaokhdzinSciemychisuntoYChzpかGK，
−WymlanaPlOn6wkanalizaqlSanitamqIZruPCV，
−WymlanaPOdqiSCzrurPCVwsanitariatach，
−naPraWaiuzupehienietynkdwwewnetrznych，

−WykonanlePOSadzkizpbTtekgres30Ⅹ300raZZWykladzinyPCV，
一〇budowaScian，Su触6WiinstalacjizpbrtGKnaruszcziestalowym
−WykonanietynkdwigladziScianisumdw，

一malowaniescianisu飾dw，
−Wykonanieglazuryiterakoty，

−rOZbidrka，Wymianaiwykonanieobrdbekblacharskich（ruyspustowe，rymy，kohierze，

Obr6bkigzyms6wgzymsyitp．），

Inwestor：

Wojew6dzkiInspektoratOcIlrOnySrodowiskawBydgoszczy
85−018Bydgoszcz，ul．PiotraSkargi2

1．3．ZakresrobdtobietvchST
Spisdzia16wspecy制御串wrazzklasy細胞CjawgWsp6lnegoSlownikaZam6wieh（CPV）

Wymaganiaog61nezawartewSTdotyczawszystkichrob6tbudowlanychinalezyjestosowaCw
powiazaniuzni袖WymienionymiszczegdlowymispecyfikacjamitechnicznymiSST：

KODCPV：45000000−7Robotybudowlane

Nr

SSTOI
SSTO2
SSTO3
SSTO4
SSTO5
SSTO6

dzialu

微

ROBOTYROZBIORKOWE（Str．17−25）
IZOLACJEPRZECIWWILGOCIOWE（str．26−39）

TYNKIIGLADZIEWEWNETRZNE（str．40−55）
OBROBKIBLACHARSKIE（str．56−64）
POWLOKIMALARSKIE（str．65−81）

OKLADZINYZPLYTGK（Str．82−91）
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OKLADZINYIWYKLADZINYCERAMICZNE（Str．92−105）
INSTALACJAKANALIZACJISANITARNEJ（str．106−118）
INSTALACJAELEKTRYCZNA（Str．119−130）

1．4．0kreSleniaDOdstawowe．

OkreSleniainazewnictwouZytewniniejszqiog61nd specynkaqiitechhczneiOSTsazgodnez
obowiazuJaCymipodanymiwnomachPNiprzepisachPrawabudowlanego・
UzytewOSTwymienionepon軸okreSlenianaleZyrozumieCwkaZdymprzypadkunastepLLiaco：

麹−Wykonywanieobiektubudowlanegowokl℃Slonympi＊cu・
Buくわwa一〇biektbudowlany，niebedacybudynkiem㍉StanOWlaCyCabSetechniczno−umkowaalbo
JegOCZeSCstanowlaCaOdrebnyelementkonstrukcyinylubtechnologlCZny・

DataRozPWCZeCia一〇ZnaCZadaterozpoczeciaRob6tidateprzekazaniaWykonawcyplacubudowy・
Dokumentacia proiektowa

一

〇ZnaCZa dokumenta鴎（zawierz南ca r6wniez rysunki），bedaca

ZabcznikiemdoSIWZ
Droga twnczasowa Gnonta20Wa）−

droga speqialnie przygotowana，PrZeZnaCZOna do ruchu

p心azd6wobshlg南CyChzadaniebudowlanenaczasjegowykonania，prZeWidzianadousunieciapo
JegOZakohczeniu・

DziennikbutわW−dziennik，WydanyzgodniezobowiazLJacymiprzepisamiwedhgPraWakraiu，

StanOWiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzehi okolicznoSci
ZaChodzacychwtokuwykonywaniarob6t・
Inぜ形ktorNddzoru−OZnaCZaOSObeposiad補囲uPraWnieniadopehieniasamodzielnychnlnk雨i
technicznychwbudownictwiewedhlgPraWakrを＋，WyZnaCZOnaPrZeZInZynieradodzialania，jako
InspektornadzoruiwymienionawAkcieUmowy・
KierowmikbuhlW−OSObawyznaczonaprzezWykonawce，POSiad袖acauprawnieniadopehienia
SamOdzielnych血nkdii techlicznych w budownictwie wedhlg PraWa krをiu，upOWaZniona do

kierowaniarobotamiidowystepowaniawjegoin五eniuwsprawachrealizaqiiUmowy．
Ksiega obmiarbw

−

akceptowany przezInspektora∴hbInZyniera kontraktu zeszyt z

POmmerOWanymi stronami，ShlzaCy Wedtug prawa kraiu do wpisywania przez Wykonawce

Obmiarudokonywanychrob6twfbrmiewyliczeh，Zkic6wiew．dodatkowchzalacznikdw．Wpisy
Wreiestrzeobmiar6wpodleg魂potwierdzeniuprzezInspe虹oralubInZyniera．
Laboratorium2PraWnione−drogowe hbimelaboratorium badawcze，Zaakceptowane przez

Zamawiajacego，niezbednedoprzeprowadzeniawszelkichbadahipr6bzwiazanychzocenajakoSci
materia16worazrob6t．

Mdteriaみ，−OZnaCZ祖wszelkiego rodzaiu rzeczy（ime niZ Urzadzenia）m南ce stanowiClub
StanOWice cz肇Robbt StabTCh，Wlacznie z pozyqiamiobdmuiacymi same dostawy，Oezeli

WyStePLJa），kt6remOgabyCdostarczoneprzezWykonawcewedhlgUmowy．
Obiektbudbwlanv−jesttobudynekwrazzinstalaqiamiiurz埠dzeniamitechicznymilubbudowla

lubobiektma的arch露ktury．
0ゐowiedniaaltska）ZどOdeOS5−2gOdnoS wykonywanychrob6tzdopuszczonymitoleranqami，a
jeSli przedzial toleramql nie zostal okreSlony z przecietnymi toleramqami，PrZyJmOWanymi

ZWyCZ劉OWOdladanegorodzaiurob6tbudowlanych．
Q企麹一〇ZnaCZa dokument zatytulowanyo危rta，ktdryzostaIwypehionyprzez Wykonawcei
ZaWienapodpisanao烏benaRoboty，SkierowanadoZamawiajacego．

Placbuhwv一〇ZnaCZamiqiscagdzien厳南by6realizowaneRobotySta霊eidokttrychm南byC

dostarczone Urzadzeniai MateriabT OraB WSZemeime mieisca wyraZnie w Umowie
WySZCZeg6lnione，jakostanowiceczeSciPlacuBudowy．
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Pg

中空？WCa一一OZmCZa kaZ専OSObe wymieniona w Umowie，jako podwykonawca，lub

jakakoIwiekosobewyznaczona・jakopodwykonawca・dlaczeSciRobdt；OraZPraWnyChnastepc6w

kaZdqiztychos6b．

Po空e咋1npePora−．y誓聖ep？le？eniai享datkow早ubzmodyfikowaneRysunk互ktdremoga

byCkoniecznedorealizaqiiRobdtiusunleClaWSZelkichwadzgodniezUmowa，PrZekazane
WykonawcyprzezInspektoralub upowaZnionegoInZynierakontraktu，je鍋to tylko mozliwe

Wydawanenapi§mie．
Prqiektant−uPraWnionチWedhlg PraWa kraju osoba prawnalub Hzyczna bedaca autorem

dokumentaqlPrqiektowei．

Pr叩kbt咋iomOState塑QgQ．一〇ZnaCZaSwiadectwoWykonaniaRotx5tpoichcaH（OWitym
zakohczeniu．

Przedh7iarRobt・OZnaCZadokumentyotakiejnazwieOe誼sa）objeteWykazamiwlaczonedo
Dokumenta串

prqjektow諒∴bedacy zalacznikiem do SpecyHkacjiIstotnych Warunk6w

Zam6wienia．
Przedstawiciel WkonawcV一〇ZnaCZa OSObe，Wymieniona przez Wykonawce w Umowielub
WyZnaCZOnaWraZiepotrzebyprzezWykonawce，klbradzialawimieniuWykonawcy・
Przedsiewzieciebueわwlane−kompleksowarealizaqa．

RekultylWaCia−rObotym年iacenaceluuporzadkowanieiprzywrdceniepierwotnychmnkmterenom
naruszonymwczasierealiza串zadaniabudowlanego．

昼Qb⊆迎−OZnaCZをia Roboty StaleiRoboty Tymczasowelubjedne z nich，ZaleZnie co jest
Odpowiednie．

Robo4）Siale−OZnaCZ吐iarobotysta重e，ktdremogabyCzrealizowaneprzezWykonawcewedhJg

Umow．
RobotVlγmczasowe−OZnaCZをiawszystkietymczasowerobotywszelkiegorodzaiupotlZebnena
PlacuBudowydorealizaqiiiukohczeniaRobotStab，Chorazusunieciawszelkichwad．
RVSunki−＿OZnaCZ明rySunkiRobdt，WlaczonedoDokumenta串projektowe1，0raZWSZelkierysunki
dodatkoweizmienione・Wydaneprzez（lubwimieniu）Zamawi＊cegozgodniezUmowa・

軸e叫版74a−OZn俄CZadokumentzatytubwany（SIWZ）wpostepowanluPrZetargOWym，WramaCh，
kt6regozawartazostahUmowapomiedzyWykonawcaaZamawiajacym．
めecyGkaeiatechniczna−OZnaCZadokumentzatytubwanySpecyHkaqjatechnicznawykonaniai

元biorurob6t，bedacyzalacznikiemdo（SIWZ）．
位，TZet Wt，konawcV−OZnaCZaWSZyStkie aparaty，maSZyny，pqiazdyiime rzeczy，POtrZebne do

realizaqiiiukohczeniaRobdt orazusumeclaWSZelkichwad・JednakZe Sprzet Wykonawcy nie
Obdm可eRob6tTymczasowych，SprzetuZamawiaiacegoOezeliwystepuje），Urzadzeh，Materia16W，
lubimychrzec子y：m萌cychstanowiClubstanowiacychczeSCRob6tStabch

碧空＿誓竺i空C撃，二誓誓竺＿＿掌竺聖＿誓竺聖，h吾平年中Sa）享OS専n専epでZ
ZamawiaiacegodouZytkuWykonawcyprzyrealizaqiiRob6tjakpodanowSpecyHkaqii；alenle
Obejm可eUrzadzeh，jeszczenieprz）房tychprzezZamawl明CegO．

麹一OZnaCZaZamawl明CegOlubWykonawce，WZaleznoScijaktegowymagakontekst．

Umowa−OZnaCZaAktUmowny，WanmkiSzczeg6lneUmowy，WarwkiOgdlneUmowy，Ofれe
Wykonawcy wraz z zalacznikami，SpecyHkaqie techniczne wykonaniai odbioru rob6t，

Dokumentaqie prqiektowa，Rysunki，Wykazy，iinne dokumenty OeSli sa）wskazane w Akcie

Umowy・

Urzqd2enia−＿OZnaCZ鋤aaP紺aty，maSZynylPqjazdymaJaCeStanOWiClubstanowlaCeCZeSCRobdt

Stabch．

吸盤単一OZnaCZ祖dokumentytakzatytulowane，WyPehioneprzezWykonawceidostarcz竺e
WraZZOfertaiwlaczonedoUmowy・DokumentytemogazawieraCPrzedmiarRobdt，dane，SPISy
OraZWykazystaweki／1ubcen．

Wiknawca−OZnaCZaOSObe（y）wymieniona（e）jakowykonawcawAkcieUmowyorazprawnych
nastepcdwtqiosoby（6b）．
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Zdddnie budbwlane

−

CZeSC przedsiewzleCla budowlanego・StanOWlaCa Odrebna caloSC

konstrukcカnalubtechnologlCZna，ZdolnadosamodzielnegospehieniaprzewidywanychnJnkdi
techniczno−uZytkowych・ZadaniemozepolegaCnawykonywaniurobdtzwiazanychzbudowa・

ZahgCZnik

わqkrfv一〇ZnaCZaWyPehionestronyzatytulowane，Zalacznikdo oferty

，klbresa

Za互czo竺doO庭rtyistanowiajかzeSC・
ZdmgWiqiqQy−OZnaCZaOSObe，Wymieniona，jakoZamawiajacywAkcieUmowyorazprawnych
nastepcdwtqiosoby・

2了）GoLNEWYMAGANIADOTYCZACEROBoT・

Wykonawcarob6tjestodpowiedzialnyzaznaJOmOSCijakoSCichwykonaniaorazichzgodnoSCz
specyfikacjamitechnicznymi（ST），OraZPrZePisamiprawabudowlanegoisztukabudowlana・

−Wykonania．rob6tzgodniezesztukabudowlana，WtaSciwymiprzepisamiinomami，nini函za
SpeCyHkaqial umOWa・

−StOSOWaniamateria16wzgodnychzestosownymlprZePISamiidopuszczonychdostosowaniaw
budownictwie．
−PrZedstawienia na kaZdy zastosowany materialiwyrdb dokumentu dopuszcza．JaCegO gO do

stosowaniawbudownictwie（certy創拍t，aPnObatatechniczna，deklaracjazgodnoSci，ateSt）．

−Zabezpieczeniaterenu budowywokresie trwaniarobdt，aZ doichzakohczeniaikohcowego
odbioru．

−Chronienia wlasnoscIPublicznqlPryWatn屯Wykonawca odpowiada za ochroneinstalaqll

urzadzehzlokalizowanychnapowierzchniterenuipodjegopoz10memtakiejak…rOClagi，kable

kp．

WykonawcazapewniwlaSciweoznaczenieizabezpieczenieprzeduszkodzeniemtychinstalaqiii
urzadzehwczasietrwaniabudowy．
−POWiadamianiao魚kcieprzypadkowegouszkodzeniatychinstaladi・Wykonawcabezzwlocznie
POWiadomiInspektora nadzoruibedzie z nim wsp坤坤acowal，dostarcz萌c wszelkiqj pomocy
POtrZebnqiprzydokonywaniunapraw・Wykonawcabddzieodpowiada zawszelkiespowodowane

PrZeZJegOdzialaniauszkodzeniainstalaqiinapowierzchniziemiiurzadzehpodziemnych
−StOSOWaniaiprzestr2姶ganiaprzepis6wdotyczacychochronySrodowiskanatmalnego，OChronyp．

poz・
−PrZeStrZeganiaprzepis6wdotyczacychbezpieczehstwaihigienypracy．

Zakres robbt
Wykonawca powinien zapewniC caloSC robocizny，materialbw，SP雌庫u，narZddzi，tranSPO血i
dostaw，niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa，ZgOdnie z jqi warunkami STi
ewentualnymi wskaz6wkamiinspektora nadzoruinwestorskiego・Przed ostatecznym odbiorem

rob6tWykonaYCauPOrZadkujeplacbudowyiprzyleglyteren・dokonarozliczeniawykonanych
robdt，dostaw mwestorskichiprzygotLUe Obiekt do prl鷲kazania・Wykonawca wykona do dnia

Odbio…i．przedstawiinwestorowikompletdokumentdwpowykonawczychbudowy・Wymagany
PrZePisamlPraWabudowlanego・DokonarozliczeniazinwestoremzazuZytemediaiwyn劃mOWane
POmieszczenia．

5

2．1．Terenbudowv

Przekazanieterenubudowv
Wykonawca dostarczyInwestorowl・W Clagu3dni，PrZed ustalonym w umowie teminem
rozpoczeciapracprzekaZeInwestorowiwszelkieniezbednedokumentyizaSwiadczenia：

一

〇gwiadczeniaosdbmnkcyinychoprzyieciuobowiazk6wnabudowie（kierownik，budowy，
kierownicyrob6t），

一

hamonogramprowadzeniaprac，

InwestorprzekaZeterenbudowywykonawcywteminieustalonymumowa・

WdniuprzekazaniaplacubudowyInwestorprzekaz℃WskaZepunktpoboruwodyienergll
elektrycznq，PunktyosnowygeodezyJng・

ZabezDieczenieterenubudow
Wykonawc？PrZedprzystapieniemdorob6twykonaniezbednewydzielenia，Zabezpieczeniai
OZnakowanlaPrZeStrZeniJktbrenaczasrob6tbudowlanychzostanawyIaczonezuzytkowania．

Ochronaiutrzvmaniemb6t

Wykonawcabedzieodpowiedzialnyzaochronerobbtizawszelkiematerialyiurzadzeniauywane
dorobdtoddatyrozpoczeciadodatyzakohczeniarob6tiprzekazanieobiektuZamawiajacemu．
WykonawcabedzieutrzymywaCrobotydoczasuodbioruostatecznego・UtrzymaniepowimobyC

PrOWadzonewtakispos6b，abyobiektlubjegoelementybylywzadowahiacymstanieprzezcaly
CZaS，domomentuodbioruostatecznego．
JeSliWykonawcawjakimkoIwiekczasiezaniedbautrzymanie，tOnaPOlecenieInspektoranadzoru

POWinieprozpoczaCrobotyutrzymanioweniepdZnBnizw24godzinypootrzymaniutego
POlecenla，POdrygoremwstrzymaniarobbtzwinyWykonawcy．

2．2．PowiazanialDraWneiodDOWiedziaInoSClmaWna

StosowaniesiedoustalehDraWaiinnvchnrZet）isbw
WykonawcazobowiazanyJeStZnaCistosowaCwszystkieprzepISyPOWSZeChnieobowiaz叫aCeOraZ

PrZPPisy（wydaneprzezodpowiedniewladze miqiscowe），ktdre sawjakichkoIwiek spos6b

ZWlaZane Z rObotamioraz musibyC w pehi odpowiedzialny zaich przestrzeganie podczas
PrOWadzeniabudowy．

WykonawcabedzieprzestrzegaCprawpatentowychlubimychprawwlasnoSciibedziewpehi
Odpowiedzialny za wypehienie wszystkich wymagah prawnych dotyczacych wykorzystania
OPatentOWanyCh rozwiazah prqjektowych，urZadzeh，materia16wlub metod．W spos6b ciagly
POWinieninfbmowaCInspektora o swoich dzialaniach，PrZedstawidac kopie zezwolehiinne

OdnoSnedokumenty．
Je拙nie dotrzymanie w／wwymagan spowodLtje nastepstwa mansowe hbprawne to wcaloSci

ObciaZaoneWykonawce．

OchronawlasnoSciDubliczneiiDI・VWatnei

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniemlub zniszczeniem wlasnoSci
Publiczndlubprywatn屯Jezeliwzwiazkuzzaniedbaniem，niewlaSciwymprowadzeniemrobbtlub

brakiemkoniecznychdzialahzestronyWykonawcynastapiuszkodzenielubzniszczeniewlasnoSci
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prywatnejlubpublicznq tO Wykonawca，na SW句koszt，naPmWilub odtworzyuszkodzona
wlasnoSC．Stan uszkodzonq，a naPraWionqIWlasnoScipowinien byC nie gorszy niz przed

powstaniemuszkodzenia・

WykonawcaodpowiadazaochronewszelkichinstalaqlZnajdujacychsiewobiekciewobszarze
dzialahzwlaZanyChzezleconymlZgOdnieumowarobotamibudowlanymi・Wykonawcazapewniw

czasietrwaniarob6twlaSciweoznakowanieizabezpieczenieprzeduszkodzeniemtychinstaladiii
urzadzehwszczeg61noScifarbipowlokmalarskich，konst…kqiip・POz・

OchronaSrodowiskawczasleWVkonvwanlarObet
Wykonawca ma obowiazek znaCistosowaC，W CZaSie prowadzenia rob6t，WSZelkie przepISy
OChronySrodowiskanaturalnego・

WokresietrwaniarobdtWykonawcabedzie：
一

PO（均mowaC wszystkie uzasadnione krtkizmierzaJaCe do stosowania przepISOWinom

dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikaI uszkodzehlub
uciazliwoScidla os6blub wねsnoSciprywatn匂ispolecznq，a Wynikl療cych ze skazenia
Snodowiska，haasulubimychprzyczynpowstalychwnas唾PStWiejegosposobudzialania；
−mialszczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego（spam0㌢egO・elektrycznego）
uzywanego na budowie・Stosowany sprzetnie moze powodowaC znlSZCZehw Srodowisku

natLmlnym・Opねtyikary当ZaPrZekroczenianom，OkreSlonychwodpowiednichprzepisach

dotyczacychSnodowiska，Obci軸aWykonawce；
−

WSZyStkie skutkiLtiawnionepo okresierealizaqiirob6t，aWynik吐iacezzaniedbahwczasie

realizaqiirob6t，Obci辞祖Wykonawce．

MateriaIvszkodliwedlaotoczenia
Materiaty，kt6rewspos6btrwalysaszkodliwedlaotoczenia，niebedadopuszczonedouZycia・Nie
wolno stosowa6mmterialdwwywoh南CyChszkodliwepromieniowanie o natezeniuwiekszymod
dopuszczalnego．Wszystkie materiab，uZyte do rob6t musza mied Swiadectwa dopuszczenia do
StOSOWania wydane przez uprawn10na jednostke，jednoznacznie okre的jace brak szkodliwego

Oddzialywaniatychmateria16wna缶odowisko．

Utylizaqia materiaIdw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcyi nie
POdlegadodatkowdoplacie・

WykonawcabedzieprzestrzegaCI漉ePis6wochronyprzeciwpozarowqi・
SprawnysprzetprzecIWPOZarowy，WymaganyPrZeZOdpowiednieprzepISy，WykonawcarozmieSci
naterenie budowy，WPOmieszczeniach biurowychimagazynowych oraz przy maszynachiw

Pqjazdachmechanicznych・Materiablatwopalnebedaskladanewspos6bzgodnyzodpowiednimi
PrZePISamiizabezpieczoneprzeddostepemosdbtrzecich．

Pracepozarowoniebezpiecznewykonywanebedanazasadachuzgodnionychzprzedstawicielami
uzytkownikanieruchomoSci．

Wykonawca bedzie odpowiedzialny zardwno pod wzgIedem prawnym jaki nnansowym za
WSZyStkiestratypowodowanepoZaremwywoねnymjegodzialalnoSciaprzyrealizaqiirob6tprzez
PerSOnelWykonawcy．

WykonawcaodpowiadaCbedziezastratyspowodowaneprzezpoZarwywoIanyprzezosobytrzecie
POWStalywwynikuzaniedbahwzabezpieczeniubudowyimaterialdwniebezpiecznych．
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BezI）ieczehstwoihigienalDraCV（bhD．l
Podczasrealizaqiirob6tWykonawcaprzestrzegaClbedzieprzepisdwdotyczacychbhpprawapracy．

W szczeg6lnoSciWykonawcamaobowi魯ZekzadbaC，abypersonelniewykonywalpracyw
WanⅢkach niebezpiecznych・SZkodliwych dla zdrowia oraz niespehiをiacych odpowiednich

WymaganSanitamych．

Wykonawcazapewniibe（曲eutrzymywalwszelkieprzadzeniazabezpiecz魂ce，SO函Jneoraz

SprZetiodpowiedniaodzieZdlaochronyzyciaizdrowleOSdbzatrudnionychnabudowieorazdla
ZaPeWnienia bezpieczehstwa publicznego・Uznaje sie，ze WSZyStkie koszty zwiazane z

WyPehieniemwymagahokreSlonychpowyzもniepodleg魂odrebnqjzaplacieisauwzglednionew
Ceniekosztorysow句jakr6wnieznadgodzinyczypracawgodzinachnocnychorazwSwieta．

3・WYMAGANIADOTYCZACEMATERIALeW．SPRZETUITRANSPORTU

3．1．MatehaN

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSC za spehienie wymaganiloSciowychijakoSciowych
materia16wpozyskanychzjakiegokoIwiekZr6dh．

Do uZyciamogabyC zastosowanetylko te materialy・kt6re．posiad轟certyHkat na znak
bezpieczehstwawykazLhcy，ZezapewnionozgodnoSdzkryteriamlteChnicznymi，OkreSlonymina
POdstawie PoIskich Nom，aPrObat technicznych oraz w挑ciwych przepis6Wi dokument6w
technicznych・Deklaracje zgodnoScilub certyHkat zgodnoSciz PoIska Nomalub aprobata

techniczna・JakiekoIwiekmaterialyniespehiajacetychwymagahniemogabyCzastosowane．

AkceDtOWanieuZⅣtvchmateriaIdw
Co

n町nmlg

na

tydzieh

przed

zaplanowanym

wykorzystaniem

jakichkoIwiek

materialdw

PrZeZnaCZOnyCh do robdt Wykonawca przedstawiszczegdloweinfbrmaqie w fbrmie pisemnも

Inwestorowidane，dotyczaceproponowanegomateriah，ZamaWianiaorazodpowiednieSwiadectwa
badaniajakoSciwceluzatwierdzeniaprzezInwestora・ZatwierdzeniejednegomateriahlZdanego

Zrddねnieoznaczaautomatycznegozatwierdzeniapozostab，ChmateriaI6wztegoZrddね．
Jezeli materiab，Z akceptowanego Zr6dla sa ni句ednorodnelub nie zadawalaiacd jakoSci，

Wykonawcapowinien．zmieniCZrddlozaopatrywaniawmateriab，・

MateriabTWykohczemowestosowanenaplaszczyZnaChwidocznychzjednegomi華capowimy
by6ztqisam句partiimateriahlWCeluzachowanlatyChsamychwIaSciwoScikolorystycznychw
CZaSiecalegoprocesueksploata華iodebraniaprzezprdektanta

Wariantowestosowaniemateria16w
Je描dokumentacjaprqjektowalubSTprzewidujamoZliwoS6wariantowegozastosowaniarodzaiu
materiahJ W Wykonywanych robotach，Wykonawca powiadomiInspektora Nadzoru o swoim

Zamiarzeconajmniqina2tygodnieprzeduZyciemmateriahl，albowokresiedhzszym，jeSlibedzie
to wymagane dla badah prowadzonych przezInspektora Nadzorui Prqiektanta．Wybranyi

ZaakceptowanywariantlubrodzajmateriahniemoZebyCpd血iqizmienianybezzgodyInspektora
NadzoruorazPrqiektanta．
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塑teriaNnieodtlOWiadaiacewmaganiom
Materia吋nieodpowiadajacew望ganiomzostanaprzezWykonawcewywiezionenawlasnykoszt
z terenu budowy．Wbudowanle materia16w bez akceptaqiios6b nadzoTu南CyCh Wykonawca

wykon巾enawlasneryzykoliczacsieztym，zerObotyniezostanaprzyijeteiniebedazやIacone・

PrzechowvwanieiskhdowanlemateriaI6w
Wykonawcaz坤eWniabytymczasowoskladowanemateria擁（doczasu，gdybedaonepotrz（九me
dowbudowania）bylyzabezpieczoneprzedzniszczeniem，ZaChowaUswqjajakoS6iwlaSciwoSci
oraz byty dostepne do kontroliprzezInspektora∴nadzo剛Linwestorskiego・Przechowywanie

materia始wmusisieodbywaCnazai泡dachiwwanunkachodpowiednichdladanegomateriahoraz
wsposdbskuteczniezabezpieczz南CyPrZeddostepemos6btrzecich（tuzwiedzajacych）・
Wszystkie mlqSCa CZaSOWegO Skねdowania materiaIdw powimy byC po zakohczeniu robdt

doprowadzoneprzezWykonawcedoichpierwotnegostanu・naJegOkoszt・

3．2．SDrEet
Wykonawca jest zobowizany do uzywania jedynie takiego sprzetttu，kt6y nie spowodLJe

niekorzystnegowplywunajakoSCwykonywanychrob6tibddziegwarantowaCprzeprowadzenie
rob6t，ZgOdniezumowa・
Wprzypadkubrakuustalehwwymienionychdokumentach，ZaSadypracysprZetuPOWinnybyC
uzgodnioneizaakceptowaneprzezImpektoranadzoruinwestorskiego・

SprzletnalezacydoWykonawcylubwynajetydowykonaniarob6tmusibyeutrzymanywdobrym
StanietechicznymiwgotowoScidopracy，muSiposiadaCaktlualnalegalizaqie，kalibra（涙・
Wykonawca dostarczy，na Zadanie，In坤ektorowinadzoruinwestorskiego kopie dokumentdw
POtWierdzaiacychdopuszczeniesprzetudouzytkowania，tamgdziejesttowymaganeprzepisami．
JeZeliprzewidLtie sie mozliwoSe wariantowego uZycia sprZetu PrZy Wykonywanych robotach，

WykonawcapowiadomiInspektoraNadzoruoswohz望亨ZeWyboruiuzyskajegoakceptade・
Wybranysprzetpoakceptaqiimiemozeby pdpd五gjzmlem叩ybezzgodyInspektora・
JakikoIwiek sprzet，maSZyny，urZadzeniai narzedzia nlegWarant1両ce zachowania warunk6w

technologicznych，niezostanaprzezInspektonanadzoruinwestorskiegodopuszczonedorob6t．

Wykonawcajestzobligowanydoskalkulowaniakoszt6wkoszt（

ySOWyCh，jednorazowychsprzetu

WCeniejednostkoweinob6t，dokt6rychtensprzetjestprzeznaczony．Kosztytransportusprzetunie

POdlegajaOddzieln句zaplacie．

3．3．TransDOrt

WykonawcajestzobowiazanydostosowaniajedynietakichSnodkdwtransportu，kt6reniewplyna
niekorzysmienajakoSCvykonywanychrob6tinawぬSciwoSciprzewozonychmaterialdw．
WykonawcabedzieusuwalnabieZacoinawlasnykoszt，WSZelkiezaniczyszczeniaspowodowane
JegOPqiazdaminadogachpublicznychinadqjazdachnaterenbudowylSamymtereniebudowy．

4．WYMAGANIADOTYCZACEWYKONANIAROBoT
4．1．0がhezasadvwvkonaniapob6t
Roboty naleZy WykonywaC zgodnie z umowa，ZaSadami sztuki budowlanもi szczeg610wa

SpeCyfika函tecmcznawyko専aiodbio…rOb6tbudowlanychopra∞Wanadlaposzczeg61nych
rodzz蒔wrob6tizawartawdalszqCZeSciopracowania．
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Wykonawca odpowiedzialnyJeSt Za PrOWadzenie rob6t zgodne z umowa oraz zajakoSC
StOSOWanyChmaterialdwIWykonywanychrobdt・ZaichzgodnoSCzwymaganiamiSST，PrOgramem
ZapeWnienlajakoSciPZJorazpoleceniamiInspektoranadzoruinwestorskiego．

4・2．DecvziaiDOlecenieInsDektomnadzominwestorskiego

DecyZjeInspektoraNadzorudotyczaceakceptaqiilubodrzuceniamateria霊6wielement6wr。bdt
bedaopartenawymaganiachsfbrmulowanychwumowie，iSSTiinnychnormachiinstrukqiach．

Inspektor NadzoruJeSt uPOWaかiony doinspek函wszystkich rob6tikontroliwszystkich
materia16wdostarczonychnabudowelubnanlqPrOdukowanych・

PoleceniaInspektora Nadzoru beda wykonywane nie poznlq niz w czasie przez nlegO
WyZnaCZOnym・POichotrzymaniuprzezWykonawce，POdgroZbazatrzymaniarobbt．
EwentualneskutkimansoweztytuhlniedotrzymaniateminuponiesieWykonawca．
W

przypadku

opoznlen

realizacyJnyCh

budowy，StWarZ弼CyCh

zagrozenie

dla

Hnalnego

Zakohczeniarobdt，InspektormaprawowprowadziCnowegopodwykonawcenaokreSloneroboty

nakosztWykonawcy．

5．KONTROLAJAKOSCIROBOT．

WykonawcaodpowiedzialnyjestzafhnakontrolerobdtijakoScimaterialdw・WykonaYC？
ZaPeWniodpowiednisystemkontroliobdm朋CyPerSOnel，laboratoriunL SPrZet，ZaOPatrZenlel
WSZyStkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontrolirob6t・Minhalne wymagania co do

Zak1℃SubadahiichczestotliwoScisaokreSlonewSSTinomachkoniecznych・

5．2．Badaniaitmmiarv
Wszystkie badaniaipomiarybedaprzeprowadzanezgodniezwymaganiaminomiinstrukqii．
Przed przystapleniem do pomiar6w hb badah・Wykonawca powiadomiInspektoraNadzoru o
rodz吐iu，mlgSCuiterminiepomiamlubbadania．

PowykonaniupomiarulubbadaniaWykonawcaprzedstawinapiSmieichwynikidoakceptaqii
PrZeZInspektoraNadzoru・Wynikiprzechowywanebedanatereniebudowyiokazywanenakazde
ZadanieInspektoraNadzoru．

5．3．Badaniat）POWadzoneDI・zezInsDektoranadzoruinwestorskiegO

InspektorbedzieoceniaCzgodnoSCnmteriaIbwirob6tzwymaganiamiSSTnapodstawiewynik6w
dostarczonychprzezWykonawce・JeZeliwyn此itychbadahWykaZa，zer坤OrtyWykonawcyniesa
WlarygOdne，tOInspektorNadzoruzlecIPrZePrOWadzeniepowt6mychlubdodatkowychbadah・W

tymprzypadkucaH

OWitekosztypowt6mychlubdodatkowchbadahponiesieWykonawca．

W przypadku powtarzania sle niewlarygOdnoSci w prowadzeniu badah przez Wykonawce，

InspektormozewprowadziCstabtniezaleznynadz6rnadbadaniami．Koszttegonadzoruponiesie

Wykonawca．

5．4．AteslviakoScimateriaIbwiurzadzeh

PrzedwykonaniembadahjakoScimateria16wprzezWykonawce，InspektorNadzorumoZedopuScie

douZyciamaterialyposiad吐iaceatestproducentastwierdzz南cyichpehaZgOdnoSCzwarunkami

POdanymiwOSTiSSTiustaw雀OWyrObachbudowlanych．
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Wprzypadkumaterialbw，dlakt6rychatestysawymaganeprzezSST，kazdapartiamateria山
dostarczonanabudowewimaposiadaCatestokreSlaj雀CyWSPOSdbjednoznacznyJqCeChy・
ProduktyprzemyslowemuszaposiadaCates wydaneprzezproducenta・POParteWraZiepotrzeby

wynikamiwykonanychprzezniegobadah・Kopiewynik6wtychbadahbedadostarczoneprzPZ
WykonawceInspektorowiNadzoruMateriahTPOSiadaiaceatesty，aurZadzeniawaZnelegalizacJe，

mogabyCbadanewdowolnymczasie・

AtestyilegalizaqjeprzechowywanebedanatereniebudowyiokazywaneInspektorowinakaZde
Zadanie．

5．5．Dokumentvbudow
Ksiegaobmiarurobbt．

Niejestwymagana，ale、商zabZeniamozezaZadaCInspektornadzoruwprzypadkurobbtoduZym
StOPniuskomplikowania．Ksiegaobmiarurobdtbddziewtedyjedyniedokumentemkontrolnym．Nie

StanOWionapodstaWydozapIatyzawykonaneroboty・Podstawadowystawieniafakturybed広e
ZaもczonyoryginalprotokohIOdbioruposzczegdlnychelement6wpotwierdzonyprzezInspektora

Obmiarywykonanychrob6tprowadzisiewjednostkachprzI扉tychwSST．
Ksiegaobmia…rOb6tzawierakartyobmiarurob6tz：
一

mumeremkolqinymkarty，

−

POdstawawyCenylOPISemrOb6t，

−iloSciaprzedmiarow robdt，

−
一

dataobmiaru，
〇bmiaremprzeprowadzonymzgodniezzasadamipodanymlWPkt．6niniqiszもOST，

一iloSci nob6twykonanychodpocz卸kubudowy．
Ksiegaobmia…rObdt（jeSliwymagana）musibyCprzedstawionaInspektorowidosprawdzeniapo
Wykonaniurobdt，aleprzedichzakryciem．

Pozostatedokumenlvbudowv
Dodokumentdwbudowyzaliczasietak捨：
一

PrOtOk61przekazaniaplacubudowy，

一

hamonogrambudowy，

一

一
−
−

umOWyCyWilnoprawnezosobamitrzecimiiimeumowycywilnoprawne，

PrOtOkdbodbiomrobbt，
PrOtOk61yznaradiustaleh，
dowody przekazania materiaI6w z demonta吃u，dowody utyliza函materiaIdw z

demonta吃upodleg…轟ceuty：血aqii，raChunkizaphtyzautyliza（涙，
−

korespondenqianabudowie．

6．0BMIARROBoT．
6．1．0g6Inezasadvobmiarurob6t
CzymoSciomobmiardwpodlegaCbedaroboty，kt6rewystapiawtrakciewykonywaniazam6wienia，
WedhJg魚ktycznegozakresuichwykonania．
Wynikiobmar6w dokonane przez WykonawceiInspektora nadzo…beda przedstawione w

kosztorysiepow）konawczymipodlega6bedasprawdzeniuprzezInspektoranadzoru．

Il

Oteminieobmiamizakresieobmierzanychrob6tWykonawcapowiadomiInspektoranadzoru
Obmiargotowychrob6tbedzieprzeprowadzanyzczestotliwoSciauzalemionaodpostepuirodzaju
rob6tjakichdotyczy．

JednostkiobmiarupowinnybyCzgodnezjednostkamiokreSlonymiwprzedmiarzerobdt．Zasady

OkreSlaniailoScirob6t podane sa w odpowiednich specyfikaqiach technicznychiKatalogach
Nakねd6wPracy（KNRy）．

Obmiaru robdt dokonuie Wykonawca po powiadomieniuInspektora Nadzoru o zakresie
Obmierzanychrobdtiterminieobmianu，COngmnlqInatrZydniprzed teminemobmiaru．

Wynikiobmiaru wpisywane beda do Ksiegiobmiaru robdt．JakikoIwiekl坤dlub przeoczenie
（opuszczenie）niezwalniaWykonawcyodobowiazkuukohczeniawszystkichrobdt．Blednedane
ZOStanaPOPraWionewgustalehInspektoraNadzorudostanczonychWykonawcynapiSmie．

ObmiargotowychrobdtbedzieprzeprowadzonyzczestoSciawymaganadoumownychpねtnoSci．

6．2．Urzadzcniaisotl記ttmmiarowv
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe，POSiada南ce czytelna skale，

jednoznacznieoklぷ哩ac wykonanypomiar・
UrzadzeniaisprzetpomiarowyzostanadostarczoneprzezWykonawce・Jezeliurzadzeniatelub

SPrZetWymagaiabadahatestuiacychtoWykonawcabedzieposiadaCwaZneSwiadectwalegalizaqiii
kalibra（ji．Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie，WCatymOkresietrwaniarob6t．

6．3．CzasOrzeDrOWadzaniaobmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem．rob6㌔a takZe w przypadku

wystepowaniadhlzSZyChprzerwwrobotachorazwprzypadkuzmlanyWykonawcy・

6．4．Wkonvwanieobmiarurob6t

Roboty pomkmOWe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w spos6b
zrozumialyijednoznaczny．WykonanyobmiarrobdtzawieraCbedzie：
−

POdstaweWyCenylOPISrObdt，

−iloSCprzedmiarowarobdt（zkosztorysuo危rtowego），
一

一

dateobmiaru，

mi華ceobmiaruprzezpodanie：nrPOmieszczenia，nrdetaLu，elementu，Wkonanie
SZkicupomocniczeg0，

−

Obmiarrob6tzpodaniemskねdowychobmiaruwkoleinoSci：

dhlgOSCXSZerOkoSCxglebokoSCXWSOkoSCxiloS6＝Wynikobnha…，
−iloSCrob6twykonanychodpoczatkubudowy，

−

daneosobysp（madz祖Cqiobmia…・

7．0DBIbRROBoT
7．1．Rodzaieodbiorbw
Robotypodlegaianastepujacymodbioromrob6t，dokonywanymprzezInspektora：
一

Odbiorowirobdtzanik祖cych，

−

OdbiorowiczeSciowemu，elementdwnob6t，

一

Odbiorowikohcowemu，OStateCZnemu，

一

〇dbiorowIPOgWaranCyJnemu・
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Z＝2．0dbibrrobbtznnikaiacvchiul珊iacY吐塑kryci里

Odbidr robdt zanikajacychiulegaiacych zakryciupolega na HnalnqiocenieiloSciijakoSci
wykonywanychrobdt，ktbrewdalszymprocesierealizadiulegnazakryciu・

OdbiorurobdtdokonujeInspektorNadzoruoilezostalpowoぬnywmzzkoml的POWOlanaprzez
ZamaWl鋤aCegO・

GotowoSCdanqczeScirobdtzgねszaWykonawcazjednoczesnympowiadomieniemInspektora

Nadzo…・Odbi6rprzeprowadzonybedzieniezwlocznie・niep6Zni前ednak亘Lwciagu2dniod
datyzgIoszeniawpISemdodziemikabudowyipowiadomieniemotymtakZeInspektora・

7．3．Odbi6rczeSciowv
OdbibrczeSciowypoleganaocenieiloSciijakoSciwykonanychczeScirobdt，elementurobdt・
Odbiorurob6tdokonujeInspektoraNadzoru・

GotowoSCdanqlCZeScirob6tdoodbioruzghszaWykonawcazjednoczesnympowiadomieniem
Inspektora．Odbi6rprzeprowadzonybdldzieniezwbcznie，niepdZni匂jednak，nizwciag甲2dniod
datyzgloszeniawpisemdodziemikabudowyipowiadomieniaotym魚kcieInspektora・

Odbibrostatecznypoleg叩amalnかcenierzeczywistegowykonaniacaloScirobbtwodniesieniu
doichiloSci，jakoScil WartOSci．Carkowite zakohczenie robdt oraz gotowoSC do odbioru

ostatecznegobd；dziestwierdzonaprzezWykonawcezbezzwlocznympowiadomieniemnapiSmieo
tymfakcieInspektora．

W teminie5dniod daty potwierdzenia gotowoScido odbioruInwestorpowiadomipisemnie
WykonawceodacierozpoczeclaOdbioruiskladziepowoねndikomi串kolaudacyJnも・Rozpoczecle

PraCkomi串nastapiniepd血垂niZprzedupywemtemhuokreSlonegowumowje・
KomiBa odbier吐iaca roboty dokonaich oceny jakoSciowqi na podstawle PrZedb20nyCh

dokument6W，Wynikdwbadahipomiar6W・OCenyWizualnqioraz窄OdnoSciwykonaniarob6tz
umowa．WtokuodbioruostatecznegokomisjazapoznasleZrealizacJarOb6t，ZWlaszczawzakresie

Wykonaniarob6tuzupehiaacychirob6tpoprawkowych．

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowychlub rob6t uzupehiaacych
komi♀iaprzerwieswoJeCZynnOSciiustalinowyteminodbioruostatecznego．
W przypadku stwierdzenia przez komisje，2e jakoSC wykonanych rob6t w poszczeg61nych

asortymentachnieznacznie（do5％wartoScidanegoelementu）odbiegaodwymaganもwedhgPB，
PWlub STz uwzglednieniemtoleranqiiinie mawiekszego W）Vu naCeChy eksploatacyine
Obiektuibezpieczehstwoos6bimienia，komiSjadokonapotraceh，OCenl明CPOmnlqlSZOnaWartOSC

Wykonanychrobdtwstosunlqudowymagahprz）扉tychwumowie．

7．5．DokumentlrOdbioruostatecznegO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbio…OStateCZnegO rOb6t jest protokdl odbioru
OStateCZnegOSpOrZadzonywgwzoruustalonegoprzezInwestora．
Do odbioru ostatecmego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa6

0perat kolaudacylny

ZaWier明Cy：
一〇bmiarnobbt（ieSliwymagany），
−AtestyjakoSciowe，aPrObaty，nOmyWbudowanychmateriaIbw，
一Protok（叫Odbiorurob6tzanikaiacych，
−Rozliczeniezdemontazu，raChunkizaSmieci，utylizaく窮，

−ImedokumentywymaganeprzezInwestorawtymprotokoly
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Wszystkiezarzadzoneprzezkomi＊robotypoprawkowelubuzupehi＊cebedazestawionewg
WZOruuStalonegoprzezInwestora・WkonaneizgloszonepISmemPrZeZWykonawcedoodbioruw
teminieustalonymprzezkomiSje．

8．PODSTAWYPLATNOSCI
8．1．UstaleniaogbIne

Rozliczeniepomiedzyzamawiをiacym，aWykonawca坤dziedokonanezgodniezustaleniami
umowy・PodstawaphtnoScijestcenakosztorysowaskalkulowanaprzezWykonawcezajednostke
Obmiarowa ustalona dla dang pozyqlWg・Fomularza wyceny，PO dokonaniu koniecznych

Odbior6wopISanyChwpunkcie7．
Cena jednostkowa pozyqii kosztorysowもl坤dzie uwzgledniaC wszystkie czymoSci，

Wymaganiaibadaniasklad吐iacesienajqiwykonanie，OkreSlonedlateirobotywspecynkaqii
technicznqlWPrZedmiarzerob6t．

Podstawe rozliczenia oraz phtnoSciwykonanegoiodebranego zakresu robdt stanowi6
bedziewartoSCtychrob6tobliczonanapodstawieustalonegowumowiesposoburozliczeniaza
OkreSlonyzakresrob6tnapodstawie：

一

〇kreSlonychwdokumentachumownych（OterCie）cenjednostkowychiiloScirobdt，
lub，

−

uStalonqiwumowiekwotyrycza社owdzaokreSlonyzakresrobdt．

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie，POtWierdzony przez

InspektoraNadzortらPrOtOkdIwykonaniaiodbioru∴rObdt・Szczeg6bTrOZliczenia Wykonawcyz

Inwestoremregu巾azapISyumOWy．
Ostateczne rozliczenie．umowy pon可dzy zamawk南Cym a Wykonawca nastepuje po
dokonaniuodbiorupogwarancyJnegO．

8．2．WarunkiUmowviwvmaganiaog6IneOST

Koszt dostosowania sie do wymagah warunk6w Umowyiwymagah ogdlnych zawartych w
nmlqSZ句

OST obもmuJe WSZyStkie warunki okreSlone w wymienionych SST，a

mewyszczegdlnionewkosztorysle・

Cenyjednostkowewykonaniarob6tlubkwotyrycza請oweobqimuja：
一

nOmc立ne，

−

WartOSCzuZytychmaterialdwwrazzkosztamiichzakupu，

−

WartOSCpracysprzetuwrazzkosztamijednorazowymi（Sprowadzeniasprzetunaplac

−

kosztypoSrednie，WSkhdkt6rychwchodza：Pねcepersoneluikierownictwazakhdu，

budowyizpowrotemmOntaZidemontaZnastanowiskupracy），

PraCOWnikdwnadzoruilaboratorium，g∞dety，Wydatkidotyczacebhp，uShJgiobcena
rzecz budowy，ubezpieczenia，koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy，koszty

eksploataqiizaplecza，dokumentdwwymaganych，

−

ZySkka帆lacyjnyzaYier祖cyewentualneryzykoWykonawcyztytuhJWydatk6W，ktdre
mogaWyStaPiCwczaslerealizaqiirob6t．

−

PrZygOtOWaniestanowiskaroboczego，

一

dostarczeniemateria16W，narZedziisprzetu，

一

〇bshJgeSPrZetunlePOSia（互iacegoetatowejobshlgi，
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ー

uStaWieniei przestawienie drabin orazlekkich

…SZtOWah przestawnych

umozliwlaJaCyChwykonanierob6tnawysokoScLodpozlOmuPOdlogilubterenu，
−
−

ZabezpleCZeniepod16gielement6wmogacychulecuszkodzeniu・
Wykonaniepracinstalacyinych，

−

uSunieciewadiusterekoraznaprawienieuszkodzehpowstabchwczasiewykonywania

一

〇CZySZCZeniemlqISCaPraCyZmateria16wzabezpiecz明CyChorazoczyszczeniemlqSC

robet，

Wykonywaniarobdt，
−

likwida（療StanOWiskaroboczego・

WkwotachL＊tesardwniezkosztymontaZu，demonta如ipracyrusztowahluburzadzeh
podno血ikowychniezbednychdowykonaniarob6tnawysokoSciponad5modpoziomupodlogi
lubterenu．
Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie，POtWierdzony przez

InspektoraNadzoru，PrOtOk61wykonaniaiodbioruiloS wykonanqiiodebranqiroboty・

Podふawa katalogowa podana w przedmiarze rob6t nie jest wia担Ca・Przy wyCenie rob6t

WykonawcajestzobowiazanykierowaCsiewytycznymiSTWiORBiwizytanaplacuprzyszlej
budowywceluzbadaniadokねdnegozakresurobdt・

W sytuadi zaistnienia niemozliwqi wczeSnid do przewidzeniai obiektywnie uzasadnionej
koniecznoSciwykonaniarobdtnieobjetychdokumentamiumowy・aniezbednychdoprawidIowe学O
wykonania zam6wienia（roboty dodatkowe）Zamaw車iacy moze zleciC Wykonawcy wykonanle
POWyZszych

rob6t

w

ramach

zamdwienia

dodatkowego，a

Wykonawca

zobowiazuje

sie

do

PrZyJeCialWykonaniazamdwieniadodatkowegonapodstawieodrebnqiumowy・

PodstawakalkulacjirobdtdodatkowychizamiennychjakiemogawystapiCwmkciewykonywania
Zamdwienia，jestcenajednostkowazdokumentuo危請OWegOSkalkulowanaprzezWykonawc za
jednostke obmiarowa ustalona dla daneipozydikosztorysu，PrZ諒的PrZeZ Zamawiaiacego w

dokumentachumowy．

PodstawaplatnoScizarobotydodatkoweizamiemebddziekosztoryspowykonawczytychrob6t，
SPOtZadzony

w

oparciu

o

dokumenty

protok616w

koniecznoSci，Skalkulowany

wg

zasad

OkreSlonychwyZ匂isprawdzonyprzezInspektoraNadzoru．
Dla robdt nie wystep塙cych w o危rcie，Wykonawca przyimie ceny（R，M，S）Oraz wskahiki

narzutdw Kpi Z nie wyZsze niz Srednie wartoSci dla robdt remontowych dla regionu
ZaChodniopomorskiegopublikowane
W Wydawnictwie。SEKOCENBUD

w kwartale skねdania oftrty podstawowqi．W przypadku

materia16w nie LJetych w zeszytach Sekocenbud，Wykonawca dostarczy oryginalfaktury od
PrOducenta（dostawcy）nawbudowanailoSCmateriahl．

Zamawl弼Cy PO SPOrZadzeniu kopii，Oryginaldokumentu zwr6ciWykonawcy・Z dostarczong
faktury powimo jednoznacznie wynikaC，Ze material zostal zakupiony dla wykonania robdt

dodatkowychnaprzedmiotowymzadaniu．

Szczeg6b，rOZliczeniaWykonawcyzInwestoremregul1両Z坤isyumowy．

9．PRZEPISYZVVIAZANE
−Ustawaz dnia71ipca1994r・−Prawo budowlane Oz・U．Z2003r．Nr207，POZ．2016z
P62niqiszymizmianami）

−Ustawazdnia21marca1985r・O drogachpublicznych（Dz

U・Z2000r．Nr71，POZ．838z

PdZniqiszymizmianami）
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ーRozpoIZadzenie MinistraIn缶astrukturyz dnia26・06・2002r・W SPraWie dziemika budow
montaZuirozbidrkitablicyinfbmacyJnq OraZ Ogloszenia zawier的CegO dane dotyczace

bezpieczehstwapracyiochronyzdrowia（Dz・U・Z2002r・Nr108，POZ．953）．
−RozporzadzenieMinistraInB・aStrukturyzdnia61utego2003r・WSPraWiebezpleCZehstwapracy

ihigienypracypodczaswykonywaniarob6tbudowlanych（Dz．U．22003r．Nr47，POZ．401）

−RozporzadzenieMinistraInEastmkturyzdnia2wrze気ia2004rwsprawie szczeg610Wego
Zakresuifbmy dokumentaqlPrqjektowq，SpeCy丘kaqiitechnicznychwykonaniaiodbioru
robbtbudowlanychorazprogramumnkqionalno−uzytkowego．

一Rozporzadzenie MinistraIn宜astnuktury z dnia23czerwca2003r．w sprawieinfbmaql

dotyczacej bezpleCZehstwa pracylOChrony zdrowia oraz planu bezpleCZehstwaiochrony
Zdrowia．（Dz．U．120，POZ・1126）
−。Warunkitechnicznewykonaniaiodbiorurobt売budowlano−mOntaZowyCh

Arkady，Warszawa

1997
−Ustawaowyrobachbudowlanychzdnia16kwietnia2004（Dz・U・04・92・881）・
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へ
2
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2

〝 4

一
2
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2

9．PODSTAWAPLATNOSCI

3

8．0DBIORROBOT

−

7．0BMIARROBOT

L

6．KONTROLAJAKOSCIROBOT

つ ﹂ ∴ ∴ ● 0

5．4．Zasadypostepowaniawsytuadiachawaryinych

− − − − 2

5．3．ZasadyBHP

1

5．2．CzynnoscIPrZedrozpoczeclemPraC

0

5．1．Wymaganiaog61ne

2

5．WYKONANIEROBOT

SSTOl−ROBOTYROZBIORKOWE

1．WSTEP

Przedmiotemnini＊Zかzczegdlowかpecyfika串techniczndsawymaganiadotycza？eWykonania

iodbiorurobdtprzygotowawczychirozbidrkoYChwzwiaZkuzremontempomleSZCZehoraz

Wybranych elementdw budynl叫

administracyJnym Wqjew6dzkiegoInspektoratu Ochrony

SrodowiskawBydgoszczy，ul．PiotraSkargi2，85−018Bydgoszcz

Kla鋤施7gawgWがInegoSわwnikaZambwieti佐Pり
Gr坤a

ﾆ

45100000−8

6

R訪常Oria

'ｧ没

45110000−1

F

v

譁WFW&V躙

,
F'VF

vX

B

Robotywzakresieburzeniairozbi6rkiobiektdw
budowlanych，rObotyziemne

45111000−8

&

G謡ｦ

45111100−9

&

G謡ｦ

45111220−6

&

G謡ｦ

ｷ&W6坊'W'ｦV譁

7$

&

G率坊ﾖ覲

ｷ&W6坊'W'ｦV譁
ｷ&W6妨W7Wv

譁

w'WｧR

Szczegdlo翌SPeCy蝕坤a techniczna jest doktmentem bedacym podstawa do udzielenie
Zam6wienialZaWarCiaumowynawγkonanierob6torazJeStStOSOWanajakodokumentprzetargowy
irozliczenlOWyPrZyZleceniuirealizadiirobdtwymlenionychzawartychwpkt．1．l

OkreSlenPinazelⅦictwo uzyte w niniejszqi specyHka擁technicznqiSST sa zgodne z
ObowiazujacymipodanymiwnomachPNiprzepiachPrawabudowlanego．

Robotvrozbi6kowe−rObotybudowlane m祖cenaceludemontazelementdwwchodzacychw
Skladistniqiacegoobiektubudowlanego．

Odpady−ka如asubstanqiahbprzedmiot，kt6rychposiadaczpozbywasle，ZamierzapozbyClubdo
ichpozbyciaJeStObowizany・

1．4．Zakresrob6tobietvchSST

Ustalenia zawarte w nmlgSZej ST dotycza PrOWadzenia rob6t zwiazanych z robotami
rozbi6rkowyml：
−rOZebranieposadzekzpbTtekzkamienisztucznych，

−rOZebranieokladzinySciemqizpb，tek，

−rOZbi6rkaobudowzpかGK
−Odbiciez：rWilgoconychtynk6wwewetrznych・
−WykucialPrZekuciadlaprowadzeniprzewod6winstalacyJnyCh

−demontaZurzadzehsanitamych，
−demontazoprawoSwietleniowych，
−rOZbidrkaruspustowych，rynlen，mur6wogmowych，Okap6witp．，
−tranSPOrtiutylizaqiagruzupochodzacegozrozbi6rki
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15．OfI61newvma勤niadotvczacerob6−t
Wykonawcarob6tjestodpowiedzialnyzajakoSewykonaniarob6t・ichzgodnoSCzdokum抽ta｛涙
prqiektowa，SSTipoleceniamiInspektoraNadzoru・Og6hewymaganiadotyczacerob6tpodanow

OST

Wymaganiachog6lnychかpkt・2・

2．MATERIALY
Inspektornadzoruprzedrozpoczeciempr創CrOZbi6rkowychwskazeelementypodlegaia∞rOZbidrce

doodzyskuidoponoYnegOWykorzystaniaiwbudowaTia・
MaterialynieWyStePuJa，eWentualnematerialypomocnlCZeniezbednedoprawidbwegowykonania

rob6trozbidrkowych．

3．SPRzET
Og61newymaganiadotyczaceprzetupodanowOST

Wymai葬miaog6lneかpkt・3・2・

Robotyzwiazanezrozbi6rkabe wykonywanerecznieimechanicznie・

Caか坤rZetPOtrZebny望PlacubudowyZOStaniedostarczonyprzezWykonawce，WJaczniez
ewentualnymirusztowanlaml，POdno鉦ikamiioSwietleniem・Wykonawcapowinienposhlgiwaesie
sprzetem zaI泊Wniaiacym spehienie wymog6w jakoSciowych，iloSciowychi wymog6w
bezpieczehstwa・Zastosowanyprzyprowadzeniurob6tsprzetnie mozepowodowaCuszkodzeh
POZOStalych，nierozbieranychelementbw・
Wykonawca jest zobowiazany do uZywania jedynie takiego sprz庫u，kdb y nie spowo（巾e

niekorzystnegowpbrwunaSrodowiskoijakoSewykonywanychrob6t・
Prz）POminasieoogran心zeniachwstc竺Waniuurzadzehowysokimpoziomiehalasu・Urzadzenia
takie，jakhydraulicznemk）tydokruszema，mOgabyCuZywanetylkoprzyspehieniuokreSlonych
warunk6W．

4．TRANSPORT
Og61newymaganiadotyczacetransportupodanowOST

Wymaganiaog6lne

pkt・3・3・

Zaladunek，tranSPOrtjakiwyねdunekmateriaめwzrozbi6reknmSiodbywaCsiezzachowaniem
WSZelkichSrodk6wostroznoSciibezpieczehstwaludzipracuJaCyChprzyrobotachrozbi6rkowych．
Odpadyporozbi6rkowe beda wo20ne W miare posteImWania nob6t rozbi6rkowych．Odpady

POrOZbi6rkowe bedaねdowane do kontener6w znajd鴎cych sie na terenie budowylub na

SamOChodyciezarowed句ezdZaiacedoobiektuiwywozonynaautoryzowanewysypiska．Wyb6r
Srodkatransportuzalezy odwarunk6wlokalnych・Przyruchupo drogachpublicznychpojazdy

POWimy spehiae wymagania dotyczce przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazeh na osie，Wymiar6wladunkuiimych parametr6w techlhcznych．

Wykonawcabedzieusuwalnabiezaco，naWlasnykoszt・WSZemeZaniec？SZCZeniaspowodowane
JegOp句azdaminadrogachpublicznychorazdqiazdachdoterenubudowylnaSamqibudowie．

5．WYKONANIEROBeT
5．1．Wvmaganiaog6he

Og61newymaganiadotycz ceWykonaniarobdtpodanowOST

Wymaganiaog6lne

pkt．5．

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadォenie rob6t zgodnie z umowa oraz zgodnie z

dokumenta（弱projektowa，Wymaganiami przepis6wi nonn，Specyfikaく涼

Oraz poleceniami

Impehoranadzom．
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NatmdowiepowinnaznaidowaCsiewoznaczonymmlqISCuaPteCZkaoraznumerytelefbndw
alarmowych．

Robotyrozbi6rkowenalezywykonywaeprzyuzyciusprzl中日nechanicznegolubreczniewspos6b
OkmSlonyprzezInspektonanadzoru．

Material肱ySkanyzrozbidrkizahdowaCnasamochodysamowyladowczeiodwieZCnamlqiSCe
Skladowania，PrZekaz1両cjedoutyliza串WySPeqializowanymprzedsiebiorstwom．
Teren po zakohczeniu rob6t rozbi6rkowych powinien zostaC staramie uporzadkowany・

Wykonawcajestzobow瞳anydozabezpieczeniaterenubudowywokICSietrwal壷arealizaql
rozbi6rek・aZdozakohczeniaiodbioruostatecznegorob6t・Wykonawcadostarczy，Zainsta巾ei

函zieu億ZymyWaewszemetymczasoweurzazerhazabezpiecz斬cewtym：OgrOdzenia・POreCZe：
OSwietlenia・Sygnaly，WSZelkieinne Srodkiniezbedne do ochOny rOb6t，WygOdy okolicznqi

SpOeCZnOSciorazimychos6b．
Robotyrozbi6rkowenalezadoniebezpiecznych，dlategoteren，naktdrymsieodbyw年ianalezy
OgmdziCioznakowaCtablicamiostrzegawczymi・NajczeScieiwyStep叫aCeZagrOZeniato：

−

POdraZnieniabbnSluzowych，

−

uSZkodzeniagbWy，

−

uPadekzwysokoSci，

−

uSZkodzeniar水in6g，

−

uSZkodzeniashJChu，

5．2．CzvnnoSciDrzedrozt）OCzeCiemDrac

Przednozpoczeciemnob6trozbi6rkowchnalezy：
−

prZygOtOWaC urz担eniap（mmCnicze do skladowania materia16W，PrZyrZad6W，narZedzii

Odpad6W，
−

ZaPlanowaCko坤noS wykonywamaposzczeg6lnychczynnoSci，

−

PrZygOtOWae niezbedne pomoce warsztl請OWe，konieczne ochrony osobiste，nP・Oku心ry，

maski，OChromikishIChu亘p．，
−

PrZedrozpoczeciemrozbi6rkinalezyzapoznaCsiezlokalkaqiamedi6wiodciaCichdopbTW，
WSZCZeg61noScidopbWpraduelektrycznego．

−

ZaI的ZnaCzprogramemrozbi6rkiipoinstruowa60bezpiecznymsposobiejqiwykonania．

−Wykona60grOdzenie placu rozbi6rkiw zakresie niezbednym dla realizaqjirozbi6rkioraz

OdpowiednieoznakowanieintbmmcyJnenaOgrOdzeniuplacurozbi6rki．
−

PrZl鳩OtOWaCzapleczesoo alno−bytowe．

5．3．ZasadvRHP
Sposoby bezpiecznego wykonywania rob6t rozbi6rkowych regulLtie Rozporz埠dzenie Ministra

In缶astruktury z dnia61utego2003r・W SPraWie bezpieczehstwai higieny pracy podczas

漂認諾謹蕊蕊恕務誤認農読経嵩嵩嘉
一

reCZnieprzcmieszczaCiprzewoziCciezaryomasieprzekracz萌Cqiustalonenomy，

−

ObshlgiwaCurzadzeniabezodpowiednichuprawmenlPrZeSZkoleh，

−

Zdejnowa60Slonyizabezpieczeniazobshlgiwanychmaszyn，

−

PrOWadzjC rob6t rozbi6rkowych，jezeli zachodzi moZliwoSC przewr6cenia czeSci

kon気nkq注
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ー

prOWadzi6robdtrozbi6rkowychnazewnatrzwzlychwarLmkachatmosferycznych：WCZaSie

deszczu，Opad6wSnieguorazsilnychwiatr6W（przypredkoSciprzekmczi南cd10m／sprace
nalezybezwzgledniewstrzymaC），
−

PrOWadziCrob6trozbidrkovvchjeSlinanlZqPOloZonychkondygnacjachprzebywaialudzie，

−

PrOWadziCrob6trozbidrkowychjednocze丸ienar62nychkondygnacjachobiektu，

−

dokonywaCrozbidrkiprzezpodkopywanielubpodcinaniekonstrukcjioddohJ・

一

grOmadziCgruzunastropach，balkonach，klatkachschodowychiinnychkonstrukcyinych
CZeSciachobiektu，

−

WyrZuCaCgruzuprzezoknanazewnatrz・

Robotyrozbi6rkowenalezy：
−

PrOWadziCrecznie，PrZyuZyciunarzedzipneumatycznych，PrZeZrOZkuwanielubzwalanie・
lub mechanicznie，StOS函C hydrauliczne nozycei mloty，ZaleZnie od warunkdw

m1割SCOWyChizgodniezprqiektemorganizaqiirobdt，
−
−

PrOWadziCtak，abystopniowoodciaZaCelementynoSnekonstrukqii・
PrOWadziCtak，abyniezostaねnaruszonastatecznoSCrozbieranegoelementu，OraZtak，aby

usuwaniejednegoelementuniewywo融OnlePrZeWidzianegoupadkulubprzewrbceniasle
imego，
−
−

rOZbidrkenalezywkonywaCniewielkimiodcinkami，
elementy nalezy rozb的

za pomoca narzel出pneumatycznych，PrZeCinをiac zbrqjenie

nozycamidocieciabetonuistali，
−

elementy konst…k串

stalowych nalezy przecinaC mechaniczne stosLLiac odpowiednie

Zabezpieczenla，

−

ZnaidujacesleWPObIiZurozbieranychobiekt6wuH褐dzeniaibudowlenaleZyzabezpieczyc

−

PrZeduszkodzeniami，
PrZyuSuWaniugruzuzrozbieranegoobiektunalezystosowaCatestowanezsuwnicepochyle
lub rymy zsypowe，Zabezpieczone przed spadaniemlub wypadaniem gruzu，W miare

moZliwoScitransportL南cgobezpoSredniodokontenerdw，WktdrychgnlZbedziem6glby6
WyWleZionynamlqISCeutylizaql．
−

W CZaSie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymiwszystkie

OSObyimaszynypowimyznajdowaCsiepozastre亀niebezpieczna，

Przywykonywaniurob6trozbibrkowychnaleZy：
−

uzywaCtylkosprawnychnarzedziipomocywarsztatowych，nieuszkodzonych，PraWidtowo
OPraWionych，

−

utrZymyWaCWPOrZadkumiqiscepracy，nierozrzucaCnarzedzis加えacychdorozbidrki，

−

koniecznejeststosowanieSrodk6wochronyindywidualn諒

−

WraZieniemoznoSciuniknieciawczasietrwaniarobdtwiekszychiloScipytu，PraCOWnik6w

nalezyzaopatrzyCwokularyochromeprzeciwpylowe arozbieranekonst…kqiezwilZaC

WOdazweZy，
一

WCZaSietrwaniarob6twszyscypracownlCyPOWinnistalepracowaCwkaskachochromych，

−

rObotnicy wykon1両Cy PraCe rOZbi6rkowe na wysokoSci powyz匂

4m powimi byC

Zabezpieczepipasami，PrZyCZymlinaodpasamusibyCprzymocowanadoczeScitrwalych
budowli，nle rOZbieranych w tym momencie（niezbedne jest speqialistyczne badanie
lekarskieorazprzeszkolenie）．

5．4．ZasadvDOStCDOWaniawsvtuacjachawarvjnvch
−

bezwzglednienaleZyudzielaCpierwszqIPOmOCyPOSZkodowanym，

−

OPrOblemachprowadzeniarob6tnaleZyniezwloczniezawiadomiCprzelozonego，

22

SSTOl−ROBOTYROZBIORKOWE

ー

W raZie sytuacji awaryinもstwarzaiacqi zagrozenie dla otoczenia naleZy zastosowaC

ZrOZumiaJaidostrzegalnasygnalizaqeostrzegawczaialamowa，

−kaZdyzaistnialywypadekprzypracyzglaszaC M函muprzelo20nemu，aStanOWiskopracy
POZOStaWiCwtakimstanie，WjakimnastapiIwypadek．

5．5．0rganizaciarobbt

Wykonanierob6tpowinnobyCzgodnezzasadamiokreSlonymiwDokumentaqlPrqjektowも，badZ
ime，OilezatwierdzonezostanieprzezInspektoranadzoru．

Prace wykonywaC powinna wySPeqializowana brygada monta20Wa．Kaidemu zpracownik6w

WChodzacychwskladgTPynaleZySc義lewyznaczyCczynnoSciipodaCkoBnoSCichwykonania．

PracownlCy Ci powinni znaC przepISy BHP obowiazuJaCe PrZy rObotach rozbidrkowychi
WyburzenlOWyCh・izasadystosowanqlPrZytyChrobotachsygnalizaql・

RobotypowimybyCprowadzonepodstatymnadzoremosobydotegouprawnion屯Osobata
POWinnabyCstaleobecnanaplacubudowy・
Kierownikbudowyprzedrozpoczeciemrobdtrozbi6rkowych，Wburzeniowychjestzobowiazany

dozapoznaniaczbnkdwbrygadyzesposobembezpiecznegoprowadzeniapracorazsprawdziC
Zn年iomoSC przepisdw BHP poszczegdlnych czlonk6w brygady．NaleZy kaZdorazowo omdwiC
r6wnieZ szczegdIowo przyJeta Sygnalizaqe・Z przeprowadzenia szkolenia naleZy sporzadziC

PrOtOkdl z wySZCZeg61nieniem przeszkolonych osdb・

Protokdl musza podpisa6

0PrOCZ

PrOWadzacegoszkolenierdwnieZprzeszkoloneosoby・

Kierownikbudowyjestr6wniezzobowiazanydo sprawdzeniaczywszystkiezatrudnioneosoby
POSiad吐iaiuZyw弱sprawnysprzetochronyosobist句im年iaaktualnebadanialekarskie．

Skladowanieiusuwanieodpaddw
Wczasieprowadzeniapracrozbi6rkowychuzyskanemateriaJynalezysegregowaCioddzielaCte，
kt6remogabyCWykorzystanejakosurowcewtdme，jakelementymetaloweiszklo．

OtrZymaneW．ZWiaZkuzrozbibrkaodpadynaleZywpierw手車koBnoScipodda60dzyskowLa
jezelijesttonlemOzliwezprzyczyntechnologicznych，ekologlCZnyChlubekonomicznychnalezyje

unieszkodliwi60raZWyWieZnawskazanemlqSCeSkねdowaniaodpad6W．M萌scetymczasowego
SkladowaniabadZusuwaniaodpad6wnaterenierozbi6rkipowinnoby wygrOdzoneioznakowane．
OdpadynalezyusuwaCwspos6bogranicz明Cyichrozrzutorazpylenie．
Paleniedrewnanamiejscurozbidrki，jakosposdbjegoutylizaqiiJestniedopuszczalne．

Wyw6zgruzunalezyprowadziCnabieZacowmiarepostepurob6trozbi6rkowych．Gruziodpadyz
terenurozbi6rkinalezywywoziCsamochodamisamowyladowczymilubwkontenerach，jeZelibyly

OneWnichgromadzonewtrakciepracrozbi6rkowych．ZaladowaniegnlZunaSamOChddzalecane
jestprzyuZyciukoparkoJadowarki．

6．KONTROLAJAKOScIROBeT
Og61newymaganiadotyczaCekontnolijakoScirob6tpodanowOST，，WymaganiaogdLne

pkt．5．

KontrolajakoScirobdtpodleganawizuaIndoceniekompletnoSciwykonaniarob6trozbi6rkowych，

PrZePrOWadzonychzgodniezespecy珊くaqjamitechnicznymiorazprqjektembudowlanym．

7．0BMIARROBoT
Og61nezasadyobmiarurobdtpodanowOST，，Wymaganiaog6lne

．

Obmiar rob6t okreSlailoSC wykonanych robdt zgodnie z postanowieniamiumowy．IloSC rob6t

Oblicza sleWedhIgSPOrZadzonychznaturypomiar6wzuwzglednieniemwymagahtechnicznych
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zawartychwnini句szqispecyfikacjiiprpjekciewyburzeh・

Jednostkamiobmiarusa：

−dlarobdtrozbidrkowychiwyburzeniowych−tm3］metrszeScienny，［m2］metrkwadratowy

−dIawywozugruzuizlomuzrozbidrki−［tltona（wagazlomu）oraz巾ImetrszeSciemy・
−Skucieposadzkizpbtekceramicznych一m2
−Skucietynkdw，glazury一m2
−demontaZinstalaqiikanalizacyJnq一mb

Prowadzenieszczegdlowychobmiardwrob6tjestniezbednetylkodlaprac，kt6rezgodniez

zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowychiiloSci rzeczywiScie
wykonanychrobdtidonichsieodnoszawszystkieustalenianih萌szegopunktu・
Dla um6w ryczattowych obmiar∴SPrOWadza sle jedynie do szacunkowego okreSlenia

zaawansowaniarobdtdlapotrzebwystawieniaprzdSciowdfaktuy・

8．0DBIeRROBoT
OgblnezasadyodbiorurobdtpodanowOSTDWymaganiachog6lnychDpkt・7・
Wszystkierobotypodlegajazasadomodbiorurob6tzanikaiacych・
Celem odbiorujest protokolame dokonanie Hnalnもoceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniudoichiloSci，jakoSciiwartoSciorazulmrZadkowaniaterenupracrozbidrkowych．

9．PODSTAWAPLATNOScI

Rozliczeniepomjedzyz息maWimcymaWykonawcabedziedokonane：ZgOdniezustaleniami
umowypowykonamupehegozakresurobbtopisanychwniniqiszqiszczeg6lowもSpecyHkadi（SST）
iichkohcowymodbiorze．
PodstawerozliczeniaorazphtnoSciwykonanegoiodebranegozakresu．robdtstanowiwartoSC

tychrob6tobhcz誓naPOdstawieustalonegowumowiespeSOburozliczemazaokreSlonyzakres
robdtzuwzglednienlemZやisdwpodanychwOST

WymaganlaOgdlne

pkt8．

Pねcisi zarobotywykonanezgodniezwymaganiamipodanymiwpunkcie5iodebraneprzez
Inspektoranadzom mierzonewjednostkachpodanychwpulkcie7．

CenajednostkowauzyskanialmetraszeSciemegoエm3］lubltony［tIgruzuzrob6trozbi6rkowych

Obdm甲e：
−

−

dostarczenienarz dziisprzetu，

PrZygOtOWaniestanowiskaroboczego

−Wykona亨rob6trozbi6kowych・
一

WyWiezlenlegruZu，Zlomuijegoutyliza壷，

−

uPOrZ担kowaniemiqiscawykonywaniarob6t，

−1ikwidaqiestanowiskaroboczego．

10．DOKUMENTYODNIESIENIA
−

Rozporzadzenie MinistnaPracyiPolitykiSoqialnもz dnia26・09・1997r．W sprawie ogdhych
PrZePis6wbezpieczehstwaihigienypracy（Dz．U．Nr129，POZ．844）

￣RozporzadzenieMinistraI血astruktuyzdnia26czerwca2002rw望aWiedziennikabudowy，
montaZui rozbi6rk，tablicyinR）rmaCyjnd oraz ogloszenia zawleriiaCegO dane dotyczace
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bezpieczehstwapracyiochronyzdrowia．（Dz．U．NrlO8，POZ．953）
一

RozporzadzenieMinistraIn缶astnukturyzdnia61utego2003r．wsprawiebezpleCZehstwaihigieny

PraCyPOdczaswykonywaniarotxStbudowlanych．Dz．U．Nr47，POZ．401zdnia19marca2003r）
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SPECYFIKACJATECHNICZNA
WYKONANIAIODBIORUROBOTBUDOWLANYCH

SSTO2

IZOLACJEPRZECIWILGOCIOWE
IHYDROIzOLACJE
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SPISTRESCI
1．WSTEP
1．1．PrzedmiotST
1．2．ZakresstosowaniaST
1．3．0kreSleniapodstawowe

1．4．ZakresrobdtobjetychST
l・5・Ogdlnewymaganiadotyczacerob6t

2．MATERIALY
2．1．Wymaganiaogdlne
2．2．Materiatypotrzebnedowykonaniarobdt

3．SPRZET
3．1．Wymaganiaogdlne
3．2．Sprzetdowykonywaniarob6t

4．TRANSPORT
4．1．Wymaganiaogdlne
4．2．TransportmateriaJdw
4．3．PrzechowywanieiskladowaniemateriaI6W

5．WYKONANIEROBOT
5．1．Wymaganiaog6lne
5．2．Warunkiprzystapieniadorob6t
5．3．Przygotowaniepodloza
5．4．Izolaqieprzeciwwilgociowe powbkowe
5．5．Izolaqie zfbliiPEprzeciwwilgoSciowe
5．6．IzolacjeszczelindylatacyInyChiprzqSClnStalacyinyCh

5．7．Izolaqiepapowe

6．KONTROLAJAKOSCIROBOT
6工Wymaganiaogdlne
6．2．Badaniawczasiewykonywaniarob6t

7．0BMIARROBOT
8．0DBIORROBOT
8．1．0gdlnezasadyodbiorurob6t
8．2．0dbidrpodlozy
8．3．ZgodnoSCzdokumentaqia
8．4．Wymaganiaprzyodbiorze

9．PODSTAWAPLATNOSCI
10．PRZEPISYZWIAZANE
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1．WSTEP

Przedmiotemniniqisz句SZCZeg6low匂specy細雨itechnicz重亨S雀Wymagal五adotycza・鵜Wykonania
i odbioru∴rObbt budowlanych polegi南CyCh na wykonanluizo的i przeciwilgoclOWyChi

hydroizolaqii w zwiazku z remontem pomieszczeh oraz wybranych element6w budynku
administracyjnymW函W6dzk鴫OInspektoratuOcmonySrodowiskawBydgoszczy，ul．Piotra
Skargi2，85−018Bydgoszcz

Klasy創【aqiawgWsp6lnegoSlownikaZam6wieh（CPV）
Grやa

W6

Rdt常Orね

45300000−0

&

45320000−6

G謡ｦ

吮
ｷ&W6坊也7F

ﾆ

末'VF

vﾆ

逍6

RobotyizolacyIne．

Szczeg610waPeCyflkaqiat∞hniczpajeststosowana・jakodokumentprzetargowyikontraktowy
PrZyZlecaniulrealizaqiirob6twymlenionychwpkt．1．1．

1．3．0kreSleniaDOdstawowe

OkreSleniainazewnictwouZytewniniqiszqi zczeg6bwqispecyfikaqiitechlicznqisazgodnez
ObowiazuiacymipodanymiwnormachPNiprzepisachPrawabudowlanego．

聖幸平0？申y−叩erialzaF中空垂CyP中平e中e竺WOqhlbw平OCi・

晩teriaiizolacyinVCieplnv一materialzmnlqSZi療Cylubzabezpieczz轟cyprzedprzeplywemcieph

UstaleniazawarteYniniqiszqiszczeg6low句SPeCy角kaqjitechniczndobeimLmW㌢StkieczynnoSci
umozliwiah（鵜lmaJaCenaCeluwykonaniehydnoizolaふizolaqiiprzeciwwilgocl0WqI，ParOizolaqii

PrZyuyCiumateria16wodpowiadajacychwymaganiomnomhbaprobattechlicznych・

1．5．026Inewvmaganiadotvczacerobet
Wykonawcarob6tjestodpowiedzialnyzajakoSCwykonaniarob6t，ichzgohoSCzdokumentaqia
Prqiektowa，STipoleceniamiIn坤ektonanadzoru・Og61newymaganiadotyczcenob6tpodanow
OST，，Wymaganiaog6lne
pkt2

2．MLATERIALY

2．1．Wmaganiaoがhe
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Og61me wymagania dotyczace materiat6W，ich pozyskiwaniai skladowania podano w OST

Wymaganiaog6lnenpkt2

2÷2．：MateriaIv：pot耽bnedowykonaniaro随t

−fbliabudowlanaochronna（PE）ogruboSciO・3mm．−WarStWaPOSlizgowa／rozdzielczapod
posadzkebetonowaWlewananawarstweizolacjitermcznej／akustycznqI，muSZabyiwywiniete
naScianynawysokoSCwarstwposadzkowychznaidujacychsienadniml，

一品Haparoizolacyjna（fblia PEgruboSciminO，2mm OPdrdynJかparywodna＞850m2hxhFa／g，
wodochlonnoSC＜1％）ukladane miedzy ptytami stropowymi a weha mineralna w celu
zapobiezenia przedostawaniu sle Pary WOdn南

z pomieszczeh zlokalizowanych ponlZql・

RozwiaZanie to zapobiega mozliwoSci，Wykroplenia sie wilgoci wewnatrz ocieplenia przy
obnizonych tempe湖山rach．Folia paroizolacyina o parametrach og61nodostepnych na rynku

budowlanym．

−tbliapromowanakubekowaogrubogciO，6mm−Pro創OwanafbliajakowarstwaochronaScian
thndamentowych，izola擁termicznqiluSZCZelniehodpomychnanacisk・WlaSciwoScichemiczne：
Odpoma na dzialanie Srodkdw chemicznych，neutralna dla wody pltnqj，Odpoma na gnlCle，

wrastaniekorzenLmsapowierzchniowamin580g／m2wySOkoS6pro創u8mm，WytrZymalo56

250kN／m2．

Papyzgrzewalneas紳toweipolimerowo−aSfalboweprzeznaczonymdowykonywPniahydroizolaqji

lParOizolaqii．Zakres stosowaniapapzgrzewalnychisamoprzylepnychpowlnlenbye zgodnyz
Og61nymizasadamiwykonywania zabezpieczen przeciwwilgoclOWyChiwodochromych．Papy
ZgrZeWalneprodukowanezasfaltuoksydowanegoorazmodyfikowanegoelastomeremtypuSBS．

OsnowepapzgrzewalnychisamoprzylepnychstanowiCma：Welonzw16kienszklanych，tkanina
SZklanalubw16kninapoliestrowa．

Wszystkieproduktymuszaposiada6dokmentydopuszczaiacedostosowaniawbudownictwie．

ArkuszpapypowinienbyCbezdziur，PeCherzy，Zalamahiordwnychkrawdidziach・As紳towapapa
POWinna mieC r6wnomiemie rozb20na POWlokeiposypke．Niedopuszczalne sa uszkodzenia

POWStaねprzyrozwuaniurolkinaskuteksk埼eniapapy．

Srodekbitumicznvdogruntowania
Zastosowanie：jakowysokqjakoSciowapowlokagruntLtiacanabetoniblache，ZaPeWnla凋CaWhSciwa
PrZyCZePnOSC do podbzar6wniezwilgotnego・Charakterystykawyrobu：rOZtWdr bitumiczny do

nalozeniazapomocawakalubnatrysku
−

ZuZycie：0，2−0，31／m2wzaleznoSciodcⅢomoScipodloza

一

〇pakowanie：OPqj．251

−

Czasschniecia：PrZytemP．20C3godz．

−

Skladowanie：WSuChymichlodnymmlqSCuZdalaodognla

Masadvsnersvinaasfaltowo−kauczukowanabaziewodv

Masaprzeznaczonadoyykonywaniapowlokdekoracyjn0−0Chromychnapokryciachzpap
as釦towych，gruntOWanla POdlozyilZOlaqii血ndament6W，renOWaqiii konserwacji pokryC

dachowychwy互czniezpapasfaltowych，WkonywaniapokryCdachowychbezosnowowychna
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POdktadzie

jednqi

warstwy

papy・Do

stosowania

na

suche，OCZySZCZOne

POdloZe

przy

bezdeszczowqPOgOdzie，WtemperaturZeOtOCZenialPOdbZaod＋5°Cdo＋30cciwilgotnoSci
POWietrzaniewyzszq niz65％・NanosICPrZyPOmOCySZPaChlilub szczotki．PrzednaIoZeniem
POWlokipodlozenalezyzagruntowaCmasarozciehczonawodawstosunkul：1・Masenanosisle

WarStWaOgruboSciok・1望・KaZdakoBnawarstwe（POWlokapowinnabyCwykonanazco
najmiqi2warstw）nanosislePOWySChnieciupoprzednidCzastworzeniapowbkizaleZyod

PanL南cychwarunkdw（Ok・6godzinwtemp・23±2cc）・DoczasuwyschnieclaPOWlokenalezy
ChroniCprzedwilgocla．
Danetechniczne−WtaSciwojci：

GestoSilg／cm3］−1g／cm3
Konsystenqa−PdIgestapasta

WartoSCwspdlczymikapH−9−1l
WydainoSClkg／m2］−1kg／m2przyjednokrotnympokrywaniu・Wlagciwezabezpieczenie

PrZedwilgociauzysk巾esieprzyzuzyciuwynoszacymmin，2kg／nf．

MasadvsDerSVinaasfaltowal）OWIokowanabazierozpuszczalnik6w

DokonserwacjipokryCdachowychzpapyasfaltowd，Wykonywaniaizolaqiiprzeciwwilgociowqi

beton6witynk6wnazewnatrzbudynkdw・DostoImWanianazimno・NanosiCntSuChe，OCZyrCZOne

ZluZnychzanieczyszczehpokryciepapowe，badZwprzypadkuwykonywanlaizolaqiiplOnOWeJ
fundament6wnazagruntowanepodlozebeton？WeWarStV崎OgmboSciok・lmmszczotkadekarska
lubpedzlem，I互ilepi匂dwukrotnie・MasenaplerWSZaWarStWe−WPrZyPadkuwyStepOWaniarysi
PeknieC rozclenCZyCl光nZynalakowa w celu zwiekszenia zdolnoSci penetraql Preparat

renowacyjny・Po okok）12godzinach nalozy6

druga warstwe masy・W celu zmniqiszenia

niekorzystnegowplywupromieniowaniaUVnawykonanapowlok zalecasiepokrycieostatniej
WarStWy（niezwlocznie po naloZeniu）posypka papowalub grdoziamistympiaskiem．Posypke

naloZyCznadmiarem・anaStePPiewgnieSCjaWmaSe・Nadmiarposypkiusuna6Poupywieok・24
godzin．NiestosowaCdoklqienlaStyrOPlanu．

Danetechniczne一高aSeiwoSci．・

ZawartoSCwodywmasie−＜0，5％
Konsystenqa−Pdlgestapasta

GietkoSCprzyprzegmaniunawalcuoSr・30mmwtemp・−5cc一miedopuszczalnepowstanie

ⅣSipehi肇
Wy（坤noSClkg／m2］−0，8−1，201kg／m2przyjednokrotnympokrywaniu．

FoHawplvnic
Folia

w

pIynie

uszczehiaiaca

na

bazie

dysper争ii

tworzyw

sztucznych，do

wykonywania

hydroizolacji・Przeznaczenie do wykonania elastycznych，bezszYOYCh uszczelnieh pod

OkぬdzinamizpJytekceramicznychikamiemych・PreparattenstosLUeSle．PrZedewszystkimw
POmieszczeniach wilgotnychi mokrych，takich jak np．natryski，PrySZnlCe，lazienki，tOalety，

kuchnie，pralnie，farbiarnie，叫MoZe byC stosowana na podloZach betonowych，jastrychach

CementOWyCh，tynkachtradycyjnych（CementOWyChicementowo−WaPiennych）oraznapodIoZuz
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Ceglyceramicz専Silikatow料nabloczkachgazobetonowychikeramzytobetonowychorazna
podloZach zawler吐iacych gips（P軌y GK，SuChejastrychy，jastrychy anhydrytowe）・Moze byC
stosowanatakZewsystemachogrzewaniapodlogowego・
Danetechniczne−Wlajciwoscl・

Baza−mOdyfikowanadysperiiazywicysyntetycznej，dysper争iatworzywsztucznych
CaZkowlty CZaS SChniecia−plerWSZa WarStWal・5h・d…ga WarStWa2h，nanOSZenie

PbTtekl0−15h

GestoS6匹ddm3］−1，45−1，6kg／dm3
Sposbbnanoszenia−Wakk，Pedzel

Zuzycie匝g／m2Ll1−1，2kg／m2
KonsystencJa−PaSta

PrzepuszczalnoSCwodypodc謎nieniemO，15MPapo7dniach‥brakprzeciekdw

3．SPRZET
3．1．Wvmaganiaogdlne

OgdhewymaganiadotyczacesprzetupodanowOSTMWymaganiaog6lneWpkt3
3．2．SDrzetdowkonvwaniapobdt

RobotyzwiazanezwykonaniemizolaqiiprzeciwwodnychiprzBCiwwilgociowychnakonstnlkqiach
betonowych，zelbetowychistalowchmogabyCWykonanerecznielubmechanicznieprzyuZyciu

dowolnego望ZetuPrか巳ZnaCZOnegOdowykonaniazamierzonychrob6t・

Sprzetpowmlen bye zgodnyz zaleceniamlPOdanymiwkartachtechnologlCZnyCh stosowanych
materialdw．SprzetwykorzystywanyprzezWykonawcepowinienby6SprawnytechIhcznieispehiaC

Wymaganiatechnicznewzd種eSieBHP・

4．TRANSPORT
4．1．WvmaganiaofldIne

OgdlnewymaganiadotyczacetransportupodanowOST，，Wymaganiaogdlne

pkt4

4．2．TranspoIlmateriaI6w

Transportmateria16wodbywaslePrZyWSPOSdbzabezpiecza．JaCyJePrZedprzesuwaniempodczas
jazdy，uSZkodzeniemizniszczeniem，OkreSlonywinstrukqiiprzezProducentaidostosowanもdo
POIskichprzepis6wprzewozowych・

4．3．Przechowvwanieiskladowaniemateria16w

RondpapnalezyprzechowywaCwpomieszczeniachkrytych・Chroniacychjeprzedzmiemymi
Warunkamiatmosferycznyml，aPrZedewszystkimprzed dzialaniempromienislonecznychizbyt

mocnym nagrzewanlem，W OdlegねSci，CO n劉mniqi120cm od grzqinikbw．RolkipowinnybyC

magazynowane wpozyqiistqjacqiwjednqiwarswie・RoJkipap nalezyprze、†OZiC krytymi
Srodkamitransportowymi，ukladanewjednqiwarstwie，WPOZyqiistqIaCqI，ZabezpleCZOnePrZed
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PrZeWraCaniem sleluSZkodzeniem・Rolkipap moga byC przew020ne W kontenerachlub na
Paletach．

Inn9materialyizolacyinepowinnybyCpakowanewsposdbzabezpiecz魂cyjeprzeduszkodzeniem
iznlSZCZeniemokreSlonyprzezproducenta・InstrukqiawinnabyCdostarczonaodbiorcomwJeZyku

POIskim．

Emu雨aorazmasyhydroizolacyInedostarczanawpoJemnikachzamknietychfabryczniemozna

PrZeChowywacwsuchymizabezpleCZOnymPrZedmrozemmlqSCuPrZeZOkresprzyngmniej12
miesleCy．

MasybitumicznedostarczanesawpqJemnikachtypukombi，ktdrezawieraJamaSebitumicznal
PrOSZekreaktywny・Wsuchympomieszczenlu，WtemPeraturZedodatn萌，WPqiemnikuoryglnalnie
ZamknietymmoZnaprzechowywacconaJnmiqi6miesleCy．
Naka之dymopakowaniupowinnazn勾dowaCsieetykietazawierajaca：
−

−
−

naZWeiadresproducenta，

naZWeWyrObuwg坤rObatytechnicznqijakawyrdbuzyskaL
dateprodukqiiinrpam，

￣

Wymlary，

−

numeraPrObatytechnicznqI，

−
−

nrCe巾唾katunaznakbezpieczehstwa，
Znakbudowlany．

TransportmaterialdwodbywaslePrZyWSPOS6bzabezpleCZ弼CyJePrZedprzesuwaniempodczas
jazdy，uSZkodzeniemizniszczeniem，OkreSlonywinstruk串przezProducentaidostosowaneido
POIskichprzepISOWPrZeWOZOWyCh．
Wykonawcajestzob。WiazanydostosowaniajedynietakichSrodk6wtransportu，kt6reniewpbna
niekorzystnienajakoSCwykonywanychrob6tiwlaSciwoscIPrZeWOzOnyChmateria16Wiurzadzeh．

Materialytermoizolacy亭nalezyprzewozie napaletachdowolnymiSrodkamitransportu，W
OdpowiednisposdbzabezpleCZOnePrZedzawilgoceniem．

Zaladunekirozladunekpowinienodbywac sleWSPOSdbzmechanizowanyprzypomocywdzka
WidlowegooudZwigudostosowanymdocleZaruPaletylubzurawiawyposazonegowzawiesiez
widlami．
WykonawcajestzobowiazanydostosowaniajedynietakichSrodk6wtransportu，kt6reniewplyna
niekorzystnienajakoSCwykonywanychrobdtiwlaSciwoscIPrZeWO20nyChmateria16Wiurzadzeh．

5．WYKONANIEROBOT
5．1．Wvmaganiaog6he
OgdlnewymaganiadotyczacekontrolijakoScirob6tpodanowOST，，Wymaganiaog6lne

pkt5．

Wykonawcajest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
ObowiazLUaCyCh PNiEN−PN，WTWORipostanowieniami Kontraktu・Niedopuszczalne jest
mieszaniematerialdwr62nychsystemdwizolaqii，badZstosowanieniepehychsystem6W．Materialy
StOSOWanedoizolaqiimuszabyCwsystemiejednegoproducenta．
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5．2．WarunkiI）rzVStaI）ieniadorob6t

Przed przystapieniem do wykonywaniaizolaqjipowimy bye zakohczone wszystkie roboty
rozbi6rkowe，rObotyinstalacyineorazprzygotowawczepodposadzkowe，ZammOWanePrZebiciai
bruzdy，Obsadzonewpusty・

5．3．Przvgotowaniet）OdIoza
Izolaqie roやOCZyna Sie od przygotowania podhZa・NaleZy zbi wySt的Ce reSZtkizaprawy，

nadlewkibetonu，POWierzchnienaleZyoczySciCzgruzuiziemi・WystaiaceczeSci血ndament6w
nalezypotraktowaezeszczeg6lnaPieczolow的Scia・Mleczko∞mentOWe，reSZtkizaprawyiime
obn軸ace przyczepn056czeScinaleZy usunae z ca車j powierzchniza pomoca odpowiednich
narzdzinp．reczneiszlifierki・

Nasteppie・OnetOkoniecznenaleZypowierzc山南tctonowawl証wnaCzaprawacepentowaa
nastepmepzetrzeC，aleniewygladzaC・PodbZemusibyCniezmro20ne，nO鉦e，r6wnelWOlneod
smc4y，rak6wirozwartychrys，Zadzior6worazszkodliwychzanieczyszczeh・Krawedzienalezy
stazowaC（zukosowaC）ZaSnanoZaodpowiedniozaokragliC・
Dotworzeniawyoblehnailepi句nadajesiekielniazzaokraglonymnanozem・Promiehzaokraglenia

POWinienwynosiC maksymalnie2cm・Wyobleniamo血awykonaezzapraWyCementOWeilub
ZaStOSOWaCprefabrykowanepolistyrenowewyoblenia，kt6reprzyklqiasiedopodbza・

5．4．IzoLacieDrzeCiwwikociowe powIokowe
PrzedwykonaniemizolaqiipodlozestaranieoczySciCzkurZu，reSf請ekzaprawy・Nier6wnoSci

WyPehiematerialem，Zkt6regowykonanopodめZe・PodlozedwukrotniezagruntowaCPrzygotowaC
Srodekdowykonaniaizolacji．Emul蒔nanosi6zczotkanapowierzchnieprzeznaczonadoizo哩i．
WczasieoC施

ruoeenieDOmega：

・POWierzchniaizolaqii・

・WykonanaizolaqiapowinnabyCgぬdkair6wna，
・POWirmapokrywaCwcaloSciizolowanepodloze・

5．5．Izohcie zR）職iPEprzeciwwiIgoSciowe．

Folia PEpowirmazostaCubzonanaca鴫powien兜hniiwywinietanapowierzc山高eplOnOWei
uko飢e．ArkuszefbliipowinnybyeubzonezzaklademoszerokoSci15cm Doもczeniazaklad6w

StOSOWaCtaSmedwustromiekl＊囲．

Wczasieodbioruoceniepodlega：
・POWierzchl五atblii，

・Stykiipo互czenia．
・POWierzchniafbliipowinnaby6r6wna，gねdkaipozbawionaprzebiCirozdar6．

5．6．1zolacieszczeLindvhtacvjnvchiDrzeiS6instalacvinvch．

Dylataqie wykonaC zgodnie z PT，StOS心ac pro創e−Wkladki uszczelniaiace do szczelin

dyJatacyinychorazwypehieniazalecaneprzezproducentapro糾．
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Izolacjeprz華CinstalacyjnychwykonaCsystemowe，ZuZyciemksztanek，kohierzy，elastycznych
masuszczelniaiacych，taSm，WgWSkazahproducenta．

5．7．IzolacieDanOWe

IzoIaciezpat）termOzgrzeWaInvch
Przed przystapieniem do wykonywania warstwizolacjiwodochrom匂naleZy zapoznaC sie ze

StanemPOdbza，dokonaCpomiar6wpowierzchniprzeznaczonqidoizolowania，WielkoSCspadkdw

izolowanych powierzchni oraziloSC przerw dylatacyJnyChi na tej podstawie precyzyjnle
rozplanowaC rozloZenie poszczegdlnychpas6wpapy・Dokladne zaplanowanie prac pozwolina

OptymalnewykorzystaniemateriaIdw．
SprawdziCczywstegaPaPyJeStbezdziur，Zalamah，naderwah，maPrOStekmwddzieirdwnomiemie
rozb20namaS aS魚ltowa．

PracezuZyciempapas紳towychzgrzewalnychmoznaprowadziCwtenTPeraturZenieniZszqiniZ：

0。Cwprz）PadkupapmodyfikowanychSBS・TemperatmyStOSOYaniapapzgrzewalnychmozna
ObniZye pod warunkiem㌧ze rOlkibeda magazynowane w pomleSZCZeniach ogrzewanych（Ok．

＋20cc）iwynoszonebezpc血ednio przedzgrzaniem・NienalezyprowadziCpracizolacyinychw
PrZyPadku mokrej powierzchniprzeznaczon匂doizolowania，．商Oblodzenia，POdczas opad6w
atmos危rycznychorazprzysilnymwietrze．
Pasy papy nalezy ukladaC r6wnolegle do dh szqi krawedziizolowanも

powierzchni，Z

ZaChowaniemzaklad6wzgodnychzkienⅢkiemspadkdw・PrzedulozeniempapynalezyjarozwinaC

Wmigscu，Wktthymbedziezgrzewana，anaStePniepoprzymiarce（zuwzglednieniemzakladu）i

ewentualnymkoniecznynlPrZyCieciuzwinaCjazdwdchkohcdwdoSrodka・Miqiscazaklad6wna
ulo20nym WCZe血iqipasle P坤y（z ktdrymlaczona bddzie rozw軸na rolka）naleZy podgrzaC

PalnikiemiprzeciagnaCszpachelkawceluwtopieniaposypkinaca的szerokoScizakladu（12−15
cm）．

ZasadniczaoperaqiazgrzewaniapoleganarozgrzaniupalnikiempodloZaorazspodniもwarstwy

PaPyazdomomentuzauwaZalnegowyplywuasfaltuzjednoczesnympowolnymirdwnomiemym
rozwuaniemrolki．

PracownikwγkonLUeteCZymOSC，CO虚弱CSleprZedrozwuanaro哩．MiarajakoScizgrzewuJeSt

WyPbrwmasyasfabowejos子erOkoSciO・5−1，Ocmnac的dhJgOScizgrzewu・Wprzypadku・gdy
WyI叫wniepqiawisiesamoIStniewzdhlZbrzegunom，nalezydocisnaCzaklad，uzyW扇cwa肱a
dociskowegozsilikonowarolka・SiledociskurolkidopapynalezytakdobraC，abypqjawilsie
WyPb，WmaSyOzadanejszerokoSci．
SilnywiatrlubzmiemapredkoSCprzesuwaniarolkimozepowodowaCzbytduiylubni匂ednakowej
SZerOkoSciwypywmasy・BrakwylかVumaSyaSfaltowもSwiadczyoniefachowymzgrzaniupapy．

ArkuszepapynalezylaczyCzesobanazakIady：

一

POdhZny8cm，

一

POPrZeCZmy12−15cm・

Zaklady pPWimy by wykonywane zgodnie z kieruhkiem spIywu wody Zaklady nalezy
Wykonywac ze szczeg61na staramoScia．Po ulozeniu kilku rolekiich wystudzeniu naleZy

SPraWdziC prawidtowoS wykonania zgrzew6W．Midsca Zle zgrzane nalezy podgrzaC（po

uprzednimodchyleniupapy）iponownieskleiC．
Wposzczeg61nychwarstwachizolacji（POdkladow句inawierzchniowqi）arkuszepapypowinnybyC
przesunietewzgledemsiebietakabyzaklady（Zar6wn？POdhrZne，jakipoprzeczne）niepokrywaly
Sie．AbyuniknaCzgrubiehpapynazakIadach，ZalecaslePrZyCiecienaroznikdwukladanychpas6w

PaPyleZacychnaspodziezakladupodk印em450．

IzolacJeZPaPSamOPrZylepnych
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Przedprzys旬Pieniemdo wykonaniaizolacjizpapysamoprzylepiやinalezyoceni jqiwyglad
zewnetrzny・WstegapapypowinnabyCbezdziur，Zalamah，naderwah，OPrOStyChkrawedziachi
r6wnomiemierozlozonqimasieasfdtow屯WierzchniaispodniastronapapypowimabyCpokryta
tbliaantyadhezyJnaZtWOrZyWaSZtuCZnegO・

PapenaleZykleiCdopodlozazwykorzystaniemwIaSciwoScisamoprzylepnychmasyasfaltowqi
znajd1両Ceisieodspodniqistronywyrobu・

Papa？amOPrZylepnamozeby Wykorzystanajakowarstwapodkladowanatemoizo的ize
styroplanu，jednoczeSniejako ochrona dla styropianu przed dziaIaniem wysokiditemperatury

podczaszgrzewaniawarstwynawierzchniow屯

Wszystkienoweelementydrewnianeizolowa6wstykuzeScianalubelementamzelbetowymi
WarStWaPaPylubfbliaPE・

6．KONTROLAJAKOScIROBoT
6．1．Wvmaganiao26he

Og61newymaganiadotyczacekontrolijakoScirobdtpodanowOST

Wymaganiaog6lne

pkt6・

6．2．Badaniawczasiewvkonvwaniapob6t

CzestotliwoS60raZZakresbadahmaterialdwdohydroizolaqlPOWimabyCzgodnazAprobatami
technicznymiITBdlaposzczegdhegomateriahl・

Dostarczonenaplac budowymaterialynalezy kontrolowa6podwzgledemichjakoSci・Zasady
kontrolipowinienustalieKierownikbudovrywporozumieniuzInspektoremnadzoru・
KontrolajakoScipoleganasprawdzeniu，CZydostarczonemateriabTiwyrobymajazaSwiadczeniao

jakoSciwstawioneprzezproducentaoraznasprawdzeniuwlaSciwoScitechnicznychnapodstawie
badahdoraZnych．

WynikibadahpowinnybyC wpISyWane do dziennika budowyiakceptowane przezInspektora
mdzom．

Kontrolapowimyby60鴎tewprzypadkupodloZy：
−

betonowych

−

ZgOdnoSC wykonywania z dokumentacja prqjektowai odpowiednimi

SZCZegdlowymispecynkaqiamitechnicznymi，Wtym：WytrZymaloSCirdwnoSCpodkねd6W，CZyStOSc
POWierzchni，Wykonanie naprawiuzupehieh，dopuszczalnawilgotnoSCitemperaturapodloZa，

Zabezpieczenieantykoroz中ewyStaacychelement6wmetalowych・

−murdwzcegかkamienJaibloczk6wbetonowych一撃Odn（義

Wykonaniazdokumenta函

PrqjektowaiodpowiednimlSZCZeg61oYmispecy細雨amlteChnicznymi，Wtym：WytrZymalo56・

dokhdno15CwykonaniazuwzglednienlemWymagThszczeg610wychspecyHkaqiitechnicznych・
WyPehienie spom，CZyStOS6powierzchni，Wykonanle n坤raWiuzupehiehlubwymaganqJPrZeZ
PrOducentawyrobdwhydroizolacyjnychwarstwyzzaprawycementow匂，dopuszczalnawilgotnoSC
itemperamramuru，Zabezpieczenieantykorozyinewysti庖cychelementdwmetalowych，
一

gねdzii tynkdw cementowych

−

ZgOdnoSC wykonania z dokumentacja prqjektowai

SZCZeg610wymispecynkadamitechnicznymi，．Wtym：SZtyWnOSCpodkladu，r6wnouiwyglad
POWierzchni，CZyStOSC powierzchni，Wykonanle naPraWi uzupehieh，WilgotnoSCitemperatura

gねdzilubtynku，ZabezpieczenieantykorozyjnevTyStiiacychelement6wmetalowych．
Niezaleznieodrodz年iupodlozakontroliponadtopodlegaJa：
−Stykir62mychpJaszczyzn（krawedzie，narOzaitp．）przygotowywanych doizolacjipowierzchni
（fasetyisfazowania），
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ー

dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podlozy deklarowane przez producenta

materia16w hydroizolacyJnyCh，W tym dotyczace gruntowania podloZa．Wygl軸Powierzchni

POdloza nalezyoceniC wizualnie，Z OdlegtoSciO，5−1m，WrOZPrOSZOnym Swietle dziennymlub
SZtuCZnym・

−Sprawdzenie powierzchnipodloza nalezy przeprowadziC za pomoc年子aty o dhlgOSci2，0m，

przylozOng W3dowolniewybranychmiejscachnakaZde20m2podlozalPrZeZPOmiarJegO
OdchyleniaodlatyzdokladnoSciadolmm，naZgOdnoSCzwymaganiamlPOdanymiwp−kcie5・3
SPeCyfikaqiitechnicznej・WypukloSciiwglebienia napowierzchnipodkladu powinny byC nie

Wiekszeniz2mm．
−PekniecianapowierzchnioszerokoScipowy袖2mmpowinnyby wwypehione．
−ZapyleniepowierzchninalezyocenlCPrZeZPrZetarCiepowierzchnisucha，CZyStareka．
−

Sprawdzenie wytrzymaloSci podloza na odrywanie powinno by Wykonane zgodnie z

Wymaganiamiszczeg610wqlSPeCynkaqiitechnicznq．
−

WilgotnoSCi temperature podtoza nalezy ocenie przy uZyclu Odpowiednich przyrzad6W

（WilgotnoSciomierz，temOmetr）．
−SprawdzeniewielkoScipromieniazaokraglenialubwielkoSciskosdwstyk6wroznychplaszczyzn

POdloZynalezyprzeprowadziCzapomocaSZablonu

Badaniawczasieodbiorurob6tprzeprowadzasiecelemocenyczyspehionezostalywszystkie
Wymaganiadotyczacewykonanychrob6thydroizolacyJnyCh，WSZCZeg61noSciwzakresie：
−ZgOdnoSciz dokumenta（涙prqjektowa，STiwprowadzonymlZmianami，ktdre naniesiono w

dokumentaqlPOWykonawczg，
−jakoScizastosowanychmateriaIdwIWyrObdw，
−praWidlowoscIPrZygOtOWaniapodlozy，
−

PraWidlowoSci wykonaniaizolaqii przeciwwilgoclOWyChi wodochromych oraz warstw

OChromychidociskowych，
−SPOSObuwykonaniaiuszczelnieniaprzebiCiprzqscprzezizolacje，PrZerWrOboczych，dylata串i

Zakohczehkrawedziizolaq10raZObr6bekblacharskichhydroizolaql．

PrzybadaniachwczasieodbiorurobdtpomocnesaWynikibadahdokonanychprzedprzystapleniem
dorobdtiwtrakcieichwykonywania．Badaniaizolaqiipowlokowychzmasprzyichodbiorze
nalezyprzeprowadzaCpoichcakowkymwyschniecluiutwardzeniu・Badaniatechnicznenalezy
PrZePrOWadzaCwtemperaturzepowietrzacon鋤mnid＋50CiprzywilgotnoSciwzglednもPOWietrza

nieprzekraczaJaCej65％．OcenajakoSciizolaqiiprzeciwilgociowychiwodochromychob句mue：
−SPraWdzenie wygladu zewnetrznego（r6wnoSci，CiagbSci，miqisc przebiCi dylatacji oraz

Zakohczehkrawedziizolaqii），
−SPraWdzenieiloSciwarstwiichgruboSci，
−SPraWdzenieszczelnoSciizolaqji，

−SPraWdzenieprzyczepnoScilubprzyleganiaizoIaqiidopodIoZa，

−SPraWdzeniepozostab，ChwymagahokreSlonychwpkt・5・5・SZCZeg610wejspecyfikaqiitechniczn屯

KontrolajakoSciptyttem咋Olacyjnychpolegapasprawdzeniu，CZydostarczonematerialyi

wyroby maJa ZaSwiadczenla O jakoSci wystaw10ne PrZeZ PrOducenta oraz na sprawdzeniu
WlaSciwoScitechnicznychnapodstawiebadahdoraZnych・
Wszczeg61noscIPOWinnaby60Ceniana：

−

r6wnoSCpowierzchnipbt，

−

narOmikiikrawedzie（CZyniemauszkodzeh），

−

Wymiaryiksztaれpbt（ZgOdnieztoleranqja），

一

WilgotnoSiinasiakliwoS6，
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−

naPrezeniaScisk吐iacepか，

−

klasynkaqiaogniowa・

Wyniki badah pbTt temOizolac）jnych powimy byC wpisywane do dziennika budowyi
akceptowaneprzezInspektoranadzoru・

7．0BMIARROBoT
Og61nezasadyobmiarurobbtpodanowOSTDWymaganiaogdlne

pkt7

0bmiar rob6t okreSlailoSC wykonanych rob6t zgodnie zpostanowieniamiumowy・IloSC rob6t

obliczasleWedhlgPOmiar6wznatury，ZuWZglednieniemwymagahtechnicznychzawartychw

nmlqSZdSTiuJmueWksiedzeobmiaru・
Wszystkie urzadzeniaisprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robbt podleg明akceptacji

InZynieraimuszaposiada6wa祖ecerty創hLtylegalizaqii・

JednostkamiobmiarowymlrObdtsa‥m2，m

W m2mierzvsie：
・Powierzchnieizolaql

W m mierZⅣSie：
・IzolaqeszczelindylatacyJnyCh

Prowadzenieszczegdlowychobmiar（〕wrob6tjestniezbednetylkodlaprac，kt6rezgodniez

zapisami umowy rOZliczane beda na podstawie cen jednostkowychiiloSci rzeczywiScie
Wykonanychrob6tidonichsieodnoszawszystkieustalenianiniqiszegopunktu・

Dla umdw ryczaHowych obmiar sprowadza sle jedynie do szacunkowego okreSlenia
ZaaWanSOWaniarobbtdlapotrzebwystawiemaprzqiSciowも地ury．

8．0DBIbRROBoT

OdbidrkohcowyStanOWiostatecznaocenerzeczywistegowykonaniarobdtwodniesieniudoich
Zakresu（iloSci），jakoSciizgodnoSciz dokumentaqねPrqiektowaoraz szczegdIowa specy珊翰扉

techniczna．Odbi6rostatecznyprzeprowadzakom雨apowoねnaprzezzamawl明CegO，naPOdstawie

PrZedlo20nyChdokument6W，Wynik6wbadahorazdokonanqocenywizualn屯Zasadyitermmy
POWObrwania komiSji oraz czas jd dziaania powinna okreSlaC umowa．Wykonawca rob6t

ObowiazanyjestprzedねえyCkomisiinastepujacedokumenty：

−doktm鳩ntaqieprqiektowaznaniesionymizmiapamidokonanymiwtokuwykonywaniarobdt，
−SZCZegdlowe specynkacje techniczne ze zmlanamiwprowadzonymiw trakcie wykonywania

robdt，

−dziennikbudowyiksiazkiobmiardwzzapisamidokonyYanymiwtokuprowadzonychrob6t・
一dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotul POWSZeChnego zastosowania uzytych

materia16wiwyrobdwbudowlanych，
−PrOtOkobTOdbiorurob6tulegをiacychzakryciu，
−prOtOkolyodbiorbwczeSciowych，
−instrukqieproducentdwdotyczacezastosowanychmateriatdw，

−Wynikibadahlaboratoryinychiekspertyz．
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8．1．0261nezasadvodbioru rOb6t．

Ogdlnezasadyodbiorurob6tpodanowOST，，Wymaganiaog6lne

pkt8

8．2．Odbi6rpodlozv
Odbi6rpodlozanalezyprzeprowadziCbezpoSrednioprzedprzyf舶Pieniemdoizolaqii．Jezeliodbibr
POdloZaodbywasiepodhlzSZymCZaSieodjegowykonania，nalezypodloZeoczySci6．

8．3．ZgodnoSczdokumentacia
Robotyuznajesiezazgodnezdokumentaくねprqjektowa，STiwymaganiamiInspektoraNadzoru，
jeZeliwszystkiepomiaryibadaniadalypozytywnywynik．

8．4．Wvmaganiaprzvodbiorze
Sprawdzeniuprzyodbiorzepodlega：
一

ZgOdnoS wykonaniazdokumentaくねtechniczna，

−

rOdz zastosowanychmateria16W，

−

PrZygOtOWaniepodloza，

−

PraWidlowoSCwykonaniaizolaqii，Wykohczenianastykach，narOZachiobrzezach，

− SZCZeho鐙．

9．PODSTAWAPLATNOScI

RozHczeniePOmiedzyzamawk南cym・aWykonawcabt画edokonane：ZgOdniezustaleniami
umowypow）konanluPehegozakresunob6topisanychwniniqiszもszczeg610wqispecynkacji（SST）
iichkohcowymodbiorze．
PodstawerozliczeniaorazphmOSciwykonanegoiodebranegozakresLlrOb6tstanowiwarto：56

tychrotxitobliczonanapodstawieustalonegowumowiesposoburozliczenlaZaOkreSlonyzakres
robbtzuwzglednieniemzapISOWPOdanychwOST。Wymaganiaog6lne

pkt8．

Phcisi zarobt寝ywykonanezgodniezwymaganiamipodanymiwpunkcie5iodebraneprzez
Inspektoranadzoru mierzonewjednostkachpodanychwpunkcie7・

Cenawvkonanianotxit wszvstkichrotx5tobietvchninieiszaST obejmuie：

a）pracegeodezyjnezwiazanezwyznaczeniem，realizadaiinwentaryzaくねpowykonawcza
rob6tiobiektuwrazzesporzadzeniemwymaganejdokumentaql，
b）zakupidostarczeniemateriak5W，dostarczeniesprzetuorazichskねdowanie，

C）wykonanieokreSlonychwpostanowieniachKontraktubadah，POmiardw，SOndowahi
SPraWdzehnobdt，
d）wykonanierob6tizolacyjnych・
e）przygotowanie，mOnta吃，tranSPOrtidemontaZsystemurusztowahwrazzkosztami
dodatkowymi（dzierZawa，itp・）

f）uporz担kowanieplacubudowyporobotach・

WAGA：
Kosztwykonaniauszczelniehprz句SCinstalacyinychnalezyuwzgledniCwcenierobdtinstalacyjnych．

KosztwykonaniaizolacjiszczelindylatacyjnychnaleZyuwzgledniCwcenie
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10．PRZEPISYZWIAZANE
WTWiO−WamddTeclmicl覆輪W）瓜mal血i（Mbi餌uRdb6」ITB

PNEN13163：2004Wyrobydoizoladicieplnychwbudownictwie−WyrObyzestyropianu（EPS）
PrOdukowane魚brycznie．

ZUAT−15／IV．08Wyrobydoizolaqiiparoszczelnych．

PN−90信一04615Papyasfaltow辛SmOIowe・Metodybadah・
PN−69信一10260IzolaqiebitumlCZne．Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze．

PN−B−24000：1997Dyspers克namasaas鳥山owo−kauczukowa．
PN−B−24006：1997Masaas鳥山owo−kauczukowa．
PN−B−24008：1997Masauszczelniajaca．
PN−B−24620：1998Lepiki，maSyiroztworyasfa証owestosowanenazimno．
PN−B−24620：1998／Azl：2004Lepiki，maSyiroztworyas鳥山owestosowanenazimno

PN−EN13969‥2005（U）Elastyczne wyroby wodochrome−Wyroby asfbltowe doizolacji
PrZeCiwilgociowdIacznie z wyrobami z tworzyw sztucznychi kauczuku doizola函

PrZeCiwwodnもelementdwpodziemnych−DemiqieiwIaSciwoSci．
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1．WSTEP

PrzedmiotemniniejszもSZCZeg6low？ispecy創面itechnicznqisawymaganiadotyczacewykonania

i odbioru robdt budowlanych zwlaZanyCh z robotami tynkarskimi w zwiazku z remontem
POmieszcz亭OraZWybranychelement6wbudynlⅢadministracyjnymWqjew6dzkiegoInspektoratu

OchronySrodowiskawBydgoszczy，uLPiotraSkargi2，85−018Bydgoszcz

Kla鋤施すalNgWpblnegoSわwnikaZam6wieh（CPり
Gnpa

45400000−1

ﾆ

&

6

G謡霧

RdttgOria

7ｦV譁

45410000−4

vWwｦ

ｷ&W6乏

ﾈ

8*

&坊ｷCgv'VF

vﾆ

逍6

B

Tynkowanie．

Szczegdlowaspecynka函techniczTajeststosowanajakodokumentprzetargovvikontraktowy
PrZyZlecaniuirealiza串robdtwymlenionychwpkt．1．1．

1．3．0kreSleniaPOdstawowe
OkreSleniai nazewnictwo uzyte w nini句szd specy細くaqii techniczn句

ST sa zgodne z

ObowiazuJaCymipodanymlWnOmaChPNiprzepisachPrawabudowlanego．
麹一mieszanina na bazie wapna，Cementulub gipsu（uwodnionego siarczanu wapnia）z

dodatkiemlubbezkruszywa，W16kienlubinnychmateria暑dw，kt6ajest stosowanadopokrycia
POWierzchniScianisu触6witwardniejepozastosowaniu．

Obrzutka一mieszaninadrobnego kmszywazcementemlubwapnemalbopolaczeniem obutych
Skladnikdw（a takZe zimymi skIadnikami）iwoda，tWardni魂ca po zastosowaniu，uZywana

naiczeSciqidopokryciaScianisu節6W・

1．4．Zakresrob6tobiclvchST
Roboty，kt6rychdotyczyspecynkaqia，Ob句ml南wszystkieczymoSciumozliwi魂ceim吐iacena
Celuwykonanietynk6wwewnetrznychobiektu：
−
−
一

tynkicementowo−WaPienne
tynkigipsowe，
gねdzieglPSOWe・

1．5．0gdlnewmaganiadolvczacerobdt
Wykonawcarob6tjestodpowiedzialnyzajakoSCwykonaniarobdt，ichzgodnoSczdokumentaqa
Prqjektowa，STipoleceniamiInspektoranadzoru・

Og61newymaganiadotyczacerob6tpodanowOST

Wymaganiaogdlne

pkt．2・
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2．MATERIALY
2．1．Wvmaganiaogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw，ich pozyskiwaniai skladowania podano w OST

。Wymaganiaogdlne

pkt・3工

2．2．MateriaNDOtI・zebnedowvkonaniarob6t

Stosowanematerialy
−

nOdkigruntuJaCe

−nOdkidoczyszczeniapodloza

−gOtOWaZaPraWatynkarska

一gねdZgipsowa
−WOda

Woda（PN−EN1008：20041
Doprzygotowaniazapraw，beton6WiskrapianiapodlozastosowaCmoZnawodeodpowiadaiaca

WymaganiomnormyPN−886−32250・Materialybudowlane・Wodadobetondwizapraw

・

DoprzygotowanlaZaPraWStOSOWaCmoznakaZdawodezdatnadopicia・NiedozwoloneJeStuzycle
wbdSciekowych，kanalizacyJnyChbagiennychorazw6dzawier明CyCh血szczeorganiczne，0均ei

mul．

Piasek（PN−EN13139：2003l
PiasekpowinienspehiaCwymaganiaobowiaz1両cqnOmyPrZedmiotowe，aWSZCZegdlnoSci：
nie zawieraC domieszek organicznych，mieC E

akcje r62nych wymiardw，a mianowicie：Piasek

drobnoziamistyO，25−0，5mm，Piasek SrednioziamistyO，5−1，0mm，Piasek gruboziamistyl，0−2，0

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziamisty，do warstw wierzchnich一

grednioziamisty．

DogねdzipiasekpowinienbyCdrobnoziamistyiprzechodziCca撮owicieprzezsitooprzeSwicieO，5

m．
ZaDraWVbudowlanecementowo−WaPienne

MarkaiskIadzapnawyPOWimybyCzgodnezwymaganiaminomypahstwow屯Przygotowanie
ZaPraWdonobdtmurowychpowimoby wykonywanemechanicznie・

ZaprawenalezyprzygotowaCwtakiqjiloSci，abymoglabyCwbudowanamoZliwiewczeSniepoJeJ
PrZygOtOWaniuC．ok．3godzin・

DoZaPraWtynkarskichnalezystosowaCpiasekrzecznylubkopalniany・Dozaprawcementowo−

WaPlemyChnalezystosowaCcementportlandzkizdodatkiemzuZlalubpopioldwlotnych25i35
0raZCementhutniczy25podwarunkienらzetemPeraturaOtOCZeniawclagu7dniodchwilizuzycla
ZaPraWyniebedzieniZszaniZ＋5cc．
Dozaprawcementowo−WaPlemyChnalezystosowaCwapnosuchogaszonelubgaszonewpostaci
ciasta wapiemego otrzymanego z wapna niegaszonego，kt6re powinno tworzyC jednolitai

jednobarwnamase，bezgrudekniegaszonegowapnaizanieczyszczeliobcych．SkladobietoSciowy
ZaPraWnalezydobieraCdoSwiadczalnie，WZaleznoSciodwymagan匂markizaprawyorazrodzaju
Cementuiwapna．
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wγSelekcjonowanych kIuSZyW O丘akqii dolmm oraz

Cementu．Skladposzczeg6lnychskladnik6wzaprawywg．wymagah PN−90B／−14501．
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TvnkiigIadz giDSOWa
Tynkgipsowy一gOtOWa，SuChamieszankazodpowiedniodobranymiparametrami，Wypehiaczamii
dodatkamiuszlachetnii萌Cymi・Po dodaniu wodyzgodnie zinstrukqia f畑Winna tworzy maSe
WygOdnawpracy，PlastycznaiodobrejprzyczepnoScidopodloza．PrzestlZegaeczasugotowoSci
mieszankidouzycia．
Danetechniczne：

−

SredniagruboSCtynku：10mm（gruboSCmin．8mm）

−

Cie arnasyF畑Wy：800kg／m3

−

Uziarnienie：dol，2mm

−

Wy（壇inoSC：100kg＝125lz坤naWy

−

Zuzycie：0，8kgnammim2

−

Czasschniecia：Sredniook．14dni（zaleznieodgruboScitmJmJu，WilgotnoScipowietrzaw
POmieszczeniu，temPeraturyPOWietrzaiwentylaqii）

−

TwardoSekulkowa：8，ON／mm2

−

WytrzymaloSenanozciaganieprzyzginaniu：1，3N／mm2

−

WytrzymaloSenaSciskanie：＞2，5N／mm2

−

CiezarobietoSciowy：Ok．1000kg／m3

−

W坤6bzymikoporudyRJZyinegou：：Ok5．

−

Wspdbzymikprzewodaeniaciepla入・：0，28W／mK・

3．SPRZBT
3．1．Wmaganiaogehe
Og61newymaganiadotyczce坤rZtuPOdanowOSTnWymai弊miaogdlneMpkt・3・2・

3．2．Sprzetdowvkonwaniapob6t

RobotymoznaWykonaCprzyuZyciudowolnegotypusprzGtu・Wykonawcajestzobowizanydo
uzywania jedynie takiego sprzetu，kt6ry nie spowodLtie niekorzystnego wIHy、Ⅷna jakoS6i

Snodowiskowykonywanychrob6t．

Typowysprzet：
−
一

mieszarkadozapraw，
mieszadlokoszyczkowe，

− Wねdm，
−
一
−

PaCaZeStalinierdzewnq，
PaCaPlastikowa．
agregattynkarski，

−

betoniarkawolnospadowa，

−

drabiny，ruSZtOWania

4．TRANSPORT
4．1．WVmaganiaofI6Ine
Og61newymaganiadotyczacetransportupodanowOST，，Wymaganiaog6lneのpkt・3・3・

4．2．Transportmaterial6w
MaterialyielementymogabyCprzewoZonedowolnymiSnodkamitransportu・
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PodczastranspommaterialypowinnybyCzabezpieczoneprzeduszkodzeniami，utrataStateCZnOSci

iszkodliwymlWPlywamiatmosferycznymi・

5．WYKONANIEROBOT
5．1．Wmaganiaogbhe
Og61newymaganiadotyczacekontrolijakoScirobdtpodanow。Wymaganiachogdlnych

pkt・5

0gdlnqispecynkacjitechniczn屯
Przed przys句Pieniem do wykonywania rob6t tynkowych powimy byC z賂kohczone wszystkie

robotypodtynkowe・ZamurOWanePrZebiciaibruzdy・OSadzoneoScieZnicedrzwioYeiokiem？・
TynkinaleZywykonywaCwtemperaturzenienizSZejniZ＋50CpodwanⅢLkiem，zewclagudobynle
nastapISPadekponizqiOOC・

WnizszychtemperaturachmoZnawykonywaCtynkijedynieprzyzastosowaniuodpowiednich
Srodkbwzabezpiecz萌cych，ZgOdniez
WOkresieobni20nyChtemperatur

WytycznymiwykonywanlarOb6tbudowlanomontazowych

・

Zaleca sie chroniC Swie20Wykonane tynkizewnetrzne w ciagu pierwszych dw6ch dniprzed
naslonecznieniemdhLZszymnizdwiegodzinydziemie・

5．2．Przvgotowaniepodlozv

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaC przydatnoSC podloza pod
tynkowanie．Badanie podloza naS鴫PLJe na podstawie nom oraz bezpoSrednio na podstawie
Ogledzin，Pr6by Scierania，drapania（skrobania）oraz zwilzania，a takZe aktualnych zaleceh

PrOducenta．

WadliwewykonaniepobzapodczaspracbudowlanychmoZe mieCwplywnajakoSCitrwaloSC
gotowegotyrku（np．powstawanierys）・

NalezypamietaCprzedewszystkimowymaganiach，dotyczacychr6wndpowierzchnipodtynk．

Podlozepodtynkmusiby6：
− r6wne，

一

−

−

nOSneimocne，

WyStarCZ年JaCOStabilne，

jednorodne，rdwnomiemiechbme；hydronlne（zwi12ane），

一

SZOrStkie，SuChe，Odpylone，WOlneodzanieczyszczeh，

−

WOlneodwykwit6W，

−

niezamarzniete，OtemPeraturZePOWyZも＋5cc．

OstrzeZeniaiwskazdwki．

ZleceniobiorcapowinienprzedstawiCinwestorowiwszelkiewatpliwoScidotyczacewykonaniaprac
tynkarskich，WSkazaC mozliwoSC powstania spodziewanych usterek oraz przedstawiC pisemnie

PrOPOZyqjerozwiqz冶niatychproblemdw．

5．3．StJraWdzenieDOdiozaDOdtvnk．
OgbInesPraWdzenieDOdioza．

PodbZatynkdwzwyk匝hpowinnyodpowiada wymaganiomnormyPN−70信一10100
Aby oceniC wady materiahl，Odprysk ththlZCZenie oraz plaSZCZenie czy tez wlaSciwoSci

POWierzchniwierzchniqinalezyposhZyCsieprdba Scierania，drapanialubzwilZania．
PrdbaScieranjaprzeprowadzanajestprzezprzetarciedIoniapowierzchnipodtynk・

Pr6badrapanlaPOleganawyrywkowymbadaniuprzypomocytwardego，OStregOPrZedmiotu．
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ChlonnoSCpodbzaijegowilgotnoS60klCSlanaJeStPrZyPOmOCyPrdbyzwilZania．

Pr6bazwi12aniapoleganazraszaniumuruwwielumqscachczystaWOda．

」わrawlkeniewzale2noSciodDOtuO2aistosowaneSrotikizaradcze．

Ceglapeha，dziurawka，kratdwka，puStakceramiczny，bloczkiielementyzbetonulekkiego．

Murmusiby wγkonanyzgodnieztoleranl萌wymiarowauYZglednionaprzeZnOmy・Materialy
budowlanedopuszczonedostosowaniamuszaposiada wymlarymieszczacesleWtOleranqii，aby
niepowodowab，ZbytduZychrdかicwgruboScitynku・

Spoinymurarskie（POZiomeipionowe）niemogabyCanizbytglebokie，anizbytwystiiaceprzed
licomuru−PrZednalozeniemtynImnalezyjeewentualniewyrdwnaC・

Przyukladaniubezspoinowym（bezzaprawymurarski句）pusteszczelinyniemogabyCwiekszeni2

5mm．TegotypuszczelinyiinneewentualneuszkodzenianaleZywypehiCnaip6Zniqi3dniprzed
rozpoczeciemtynkowania（niestosowaCwtymceluobrzutkiwstepn句）・

Wykwky（naloty，

Wloski

l−S61krystalk中CanaPOWierzchni），naruSZaiaceprzyczepnoSCtynkudo

POdIoza，muSZaZOStaCt記ZWZglednieusunlete・NalezytozrobiCnasuchymmurze，PrZyPOmOCy
SZCZOtkidrucianq．
Jezelimetoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultat6W，nalezy ustaliC dokねdnie

PrZyCZyne POWStaWania wykwitdwIPrZy f畑mOCy SPeqialist6w zastosowaC skuteczna metode
OCZySZCZeniamuru．
Suchy mur，Silnie chlonawode podloza ceramiczne mogaprzy nlePeWnqiPOgOdzie wymagac

Odpowiedniegoprzygotowania・Ocenaw挑ciwoScimurumusinastapiCprzedprzys句Pieniemdo
tynkowania．

Po（ガozezbeton6wkombrkowvch

Podstawowe problemy dotyczaCe PrZygOtOWania podbZy z beton6w kom6rkowych to r62nice
wySteP函CeWmOdulachspreZystoScimateriahpodlozaiwyprawyorazkoniecznoSClikwidaqii
duZych uszkodzeh，ZWlaszcza ubytk6w naroZy blokbw z betonu kom6rkowego・Wyl戴hienia

ubytk6W望0血ik6W，dziurinierdwmoScipodlozanalezywykonaCconajnmi句3dniprzed
rozpoczeClenlPraCtynlmskich・StOS1両cmaterialuzywanyp62miqidotynkowania・Dopuszczalne

jestwykonanlenaPraWWiekszychuszkodzehkawatkamigazobetonu・WtakimprzypadkunaleZy

mlqSCOmuSZkodzonymnadaiksztahprawidbwegowieloScianu，WPaSOWaewnieodpowiednio
przycietekawakibetonukom6rkowegoiotoczyCjerzadkazaprawacementowa・

Scianymurowanezbloczk6wbetonukom6rkowegoprzedtynkowaniemnalezyo率CiCzgrudek
zaprawyithlStyChzanieczyszczeh・Podobniejakdlapodlozazmateria16WceramlCZnyChzalecane

jest wydrapanie spoinIm gleboko563mm odlica mum Nastepnie podloze nalezy oczySciC
SZCZOtkaminasuchozkurzuizpyhJ．

Wprzypadkuwykonywaniatynk6WwokresieletnimpodlozezbetonukomdrkowegopowimobyC
przedrozpoczeciempractynk甜Skichzwi120neWOdazzachowaniemostroznoSciwtensposdb，aby

WOdaniewytworzylanapowierzchniwarstwyblbnkow屯Dlatynk6wgipsowychnalezystosowaC
spedalne Srodki grun叫ace wyrdwnujace cⅢomoSiPOdloza・Nie nalezy tynkowaC silnie
zawilgoconychmur6wzbetonukom6rkowego・

Po（ガozegiDSOWelubgiDSO−be10nOWe
Podloza gipsowe wymagaja przesuszenia do zawartoSci6％wilgoci（wagowo）・Powierzchnia

podlozapowimabyCprzygotowanaprzezporysowaniewskoSnasiatkenaglebokoS62−3mmi
oczyszczonazkurzu∴naSuChomiekkaszczotkaorazlekkozwilZona・WszystkieczeScimetalowe
przyleg明Ce do tworzywa glPSOWegO POWinny byC zabezpieczone odpowiednim Srodkiem
antykorozyjnym・
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BadaniapodloZagipsowegodotyczasprawdzeniawilgotnoSciomierzemelektrycznymwilgotnoSci
masow屯WilgotnoSCpodlozaniepowimaprzekmcza67％wag・WymaganietonieJeStkonieczne
wprzypadkuWkonywaniatynk6wg車sowychigipsowo−WaPiemych・

WprzypadkukoniecmoSciwykonaniap？grubieniaistni＊cegotynku・kt6regojakoSCjestdobra・

przygotowanie podloza polega na usunleClu eWentualnych powbk malarskichi naprawieniu
lokalnychuszkodzeh．MiもSCatynkuzniszczonegolubodparzonegonalezyodbiCiwypehiCnowa
zaprawa．PodlozetwardelubgladkienalezyporysowaC四・gWOZdziaminabitymlnadeske・Przed
naniesieniem nowego tynku oczyszczone podloze nalezy zmyCi zwilZyC woda，a naStePnie

wykonaCobrzutkezrzadk萌zaprawyCementOWも・

5．4．Tvnkowanie．
WykonawcapractynkarskichpowinienposiadaCumiC擁tnoScizawodowe，abyprawidlowoocenie

POdlozepodtynk・

Podanewpunkcie5．3wymaganiadotyczacepodloZapodtynkmuszabyC spehione．Wszystkie
Odstepstwaodwyszczeg6lnionychwarunkdw（narZuCOneZbytkr6tkieterminyoddaniaobiektulub

POSZCZegdlnychetapdwrobot）m前znaczaCyWPlywnajakoSCpractynkarskich・MogawymagaC
PrZePrOWadzeniapracdodatkowych，ZnaCZaCOutrudniCpracetynkarskielubtezstaCsieprzyczyna

PdZnidszychuszkodzehtynku．
Naip62niqiwmomenciewykonaniaobrzutldwstepneimusibyCjuz．wiadome，jakaprzewidziano
Wierzchnia warstwe t】ml柵，aby odpowiednio dostosowaC powlerZChnie obrzutki（lub jqi

SZOrStkoScDdorodzaiutynkuwierzchniego．WpbTWWarunk6wpogodowych．

5．5．Tvnkizgotowvchmieszanek

PrzyczepnoSCtynkuzalezyg16wnieodrodz句upodloZa．DowhSciwoScipodlozanalezyzawsze
dostosowa nodzaizaprawyoraztechnikewykonawcza．Nalezyzawszeprzedrozpoczeciemprac
tynkarskichsprawdziC，CZyniewystepLJejedenzczylmikdw，kt6remogapowodowaCodpadanie

tynkdwg亭OWyCh：
−

nleWlaSciwie przygotowane podloze betonowe，ZaPylonelub zabnudzone smarami

technologlCZnyml，

−ZamarZnietepodloZe，bardzoghdkielubnieczyszczonezeSrodk6wantyadhezyinych，
−tynkowaniemokregobetonu，

−braklubniewlaSciwySrodekgnunt南cy．

NapodloZebetonowemoZnanakladaCtynkniewczeSniqini28tygodniodrozdeskowania．WilgoC
ZaWartaWbetoniemozewl叫rwa6naoslabienieprzyczepnoScimiedzywarstwowejispowodowa6

0dsp句enietynkudopodloZa．

SuchepodlozebetonowepodtynkipowimobyCzagruntowaneSrodkamigruntLhcymi
reduk南cymichlonnoSCpodloZaizwiekszajacymiprzyczepnoSC．Dopodlozybetonowychi
ZelbetowychprzeznaczonesaSrodkigruntLJaceg16wniewpostacidysper争ilPOlimerowych，

WyPehionegrubymwypehiaczemmineralnym・Tworzaonewarstwekontaktowawpostacitzw．
mostkaadhezyinego・P（児Walajacegonaoddzieleniepodlozabetonowegoodtynkug扉owegow
Celupobieganlaniekorzystnymreakqiomnaichstyku．CechazasadniczaSrodk6wgrunttljacych

ZaStOSOWanyChdomostkowaniamusibyCdobraprzyczepnoS60raZOdpomoSdnaSrodowisko
alkaiczne．
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WprzypadkuwqtPliw05cidotyczacychwytrzymaloScipodbZaiwystepowaniarys，nalezy
dodatkowozastosowaezbrqienietymkusiatkatynkarska．

WprzypadkupodloZawpostaciScianmurowanychzcegiellubtzw・mur6wmieszanychnaleZy

Zadba6，abytakZe坤OinymiabTPOdobnac蘭omoSC・UbytkimuszabyCwypehionezaprawaoraz

POkryteSlt）dkiemgrm山南Cym・P軌ydrewnopochodneorazbloczkistyr専anoweprzed
tynkowaniemnalezyz準runtOWaCSrodkiemzdodatkiemwypehiaczammeralnego・GruboSCtynku
natychpodbzachpowlnnaWynOSiCmin

15mm，PrZyCZymWjedn匂trzeclqgruboSciwarstwy

musibyCubZonezbrqieniezsiatkiztworzywa．

Mostkiadhezyinedorob6ttynkowychzuzyciem財brycznieprzygotowanychmieszanekokreSlane
SaWinstrukdachproducent6W・NalezynanoslcJeZaPOmOCaWakalubimatechnikamalarska．
AbyutrzymaCjednorodnoSCzawiesmyprzedorazwtrakcienanoszenia，naleZyjaodpowiednio
CZeStOmieszaCwpqJemniku．

PrzedroPOCZeCiempractynk甜SkichmostekadhezyjnymusiwySChnaC・Niedozwolonejest
nanoszenlemOStk6wadhezyinyChnapowierzchniachbetonowychowilgotnoSciprzekracz明Cqi

4％．
ZaprawymuszabycprzygotowanezgodniezzaleceniamlPrOducentaprzezwsypanieodmierzonq
iloScimieszankidookreSlonqiiloSciwody・Wprzypadkupostepowaniaodwrotnegopowstana

grudy，aZaPraWabedzietrudnadow挑ciwegozamieszania・WceludokねdnegowymleSZania
nalezystosowaCmieszadlamechaniczne，nP．nakladkinawiertarki．
Dobrzeprzygotowanazaprawamakonsystenqemaslainiezawierazadnychgrudek．Poniewaz
tynkinabaziegipsum年iaszybkiczaswiazania，nalezyprzygotowaCtakailoSCz坤raWy，kt6ra
ZOStaniewykorzystanawciagu45minut・PoupBywietegoczasumasatynkarskatraciswqie

PlastycznewlaSciwoSci・Bardzoistotnejest，abykazdyko坤nyzar6bgipsowywykonanybylw
CZyStymnaCZynlu，POniewazZWlaZanePOZOStatoScimogaznacznieprzyspleSZyCCZaSWlaZaniai
utrudnidprace．

PracetynkarskiemofnarOZPYZaewpomies㍗Zeniach，Wktdrychzakohczono．wszekieprace
instalacyIne，Zabe坤leCZOnOnleOSlonietepowlerZchniemetaloweprzedkorozyJnymdzialaniem
glPSu，ZbadanoIPrZygOtOWanOPOdloze，ZaSbnietofbliaokna，OScieznicelgrZ句niki．
Jednowarstwowetynkigladkie（Wewnetrzne）nanosisiemaszynowonaodpowiednioprzygotowane

POdlozetynkarskiewtakipos6b，abywefekcieotrzymaejednoma・gladkapoy享Zchnie・
Nalozony，Sciagniety，lekkostwardnialytynkpowinienbyCskrapianyr6wnomlemleWOda，a
nastepni

SZlamowany一一przyuzyciYPaCyZgabka・Wchodzacewskladtynkudrobneczasteczki

OraZSPOIWOSaWtrakciet句CZymOScl。WyClaganeI

igromadzonenaJegOPOWierzchni，amleczko

rdwnomiemierozprowadzone・Poniewazmleczkoniepokrywazaglebiehinier6wnoSci，istotnejest
Zatem，abytynkarzbardzostaramiewygladziliwyr6wnalpowierzchnietynku，COmaZaSadniczy

WPbTWnajakoSegotow句poYierzchni・

Pokr6tkimokresietwardnienlaPOWierzchnienalezywygladzaCprzyuzyciuodpowiednichnarzedzi
（kielni・Paynierdzewn句），dziekiczemuzewnetrznapowierzchniatynkuulegazageszczeniui
uzyskLJesleZamknieta，Chociazniepozbawionaporowpowierzchnie・Zbytwczesnewygladzenie
mozespowodowaCtworzenieslePeCherzyk6wpowietrza・

Tynkijednowarstwowenagねdkichpowierzchniachbetonowychmz療dodatkowatendenqiedo
PoWStaWaniapecherzyk6wpowietrzaiicheliminaqawymagazwiekszonegonakladupracy．Wtym

CelumoznanapowierzchnibetonowgnalozyCdodatkowawarstweszpachlilubwykonaCpodkねd
grunt可acy．

Najp6血iejjedendziehpowykonaniuty重kumoZna。SciaCI●pecherzykipowietrzapaca，aPOWStale
niewielkiezaglebieniawypehiCz坤raWatynkarskaiwygladzie．
PrzygotowanamaseszpachlowanakladasienaScianer6wnawarstwaogruboSci1−5mmza
POmOCaSZPaChelkiztworzywasztucznegolubzestalinierdzewn匂，Silniedocisk年iacmaterialdo
POdloZa．MasenaniesionanaScianewyrown叫eSlePaCa，aPOStWardnieniuewentualnenier6wnoSci
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mo血ausunaC，SZli的acpowierzchnieodpowiedniasiatkahbp坤leremSciemym・Nastepnle
POWierzchnienalezyponowniezaszpachlowaCjaknaiciehszawarstwaidelikatnieprzeszlifbwaC・

WprzypadkugdynalezywygladziCpowierzchniewciagujednegodniaiuniknaCjednego
szlifbwania，etekttenmoZnauzyskaC，StOSLLiactechnologle。mOkrenamokl℃〝．Drugawarstwe

gねdzinanosisiew6wczasjuzpo20minutachodnalozeniapierwszejwarstwy・
PowykonaniutynkbwwewnetrznychnalezyzapewniCdobrawentylaqiepomieszczeh・Do

utwardzenianiezbednajestdostatecznawymianapowietrzaorazniezbytszybkieodparowanie
wilgociprzeztynk．WszelkieniezbednewtymceluczynnoScinaleZyokreSliCnamiejscualbo
uzgodni60ddzielnie．
NiedopuszczalnejestbezpoSrednienagrzewanietynku，COOZnaCZa，ZestrumiehgoracegopowietlZa
niemozebyCskierowanybezpoSrednionapowierzchnietynku・Zastosowanieodwilzaczypowietrza

POWOdLJezbytszybkie。WyCi鎚miecie一一wodywiazacdztynku，atymSamymPrOWadzidojego
uszkodzenia．

5．6．TvnkigiDSOWe
Suchemieszankigipsowe，SkladajacesleZeSPeqialniedobranychspoIW，WyPehiaczyidomieszek
modynkL高cychwlasnoScirobocze oraz cechyreologlCZneZaPraW．Mieszankite sa gotowe do

uzycianatychmiastpozarobieniuwodazarobkowa・Mody創くOWaneSPOiwagipsowezewzgleduna
PrZeZnaCZeniemoznapodzieliCna：

−gi）Sytynkarskie，
−glPSySZPaChlowe，
−tynkicienkowarstwowe，
−gladzie．

Gipsytynkarskie sa to mieszankioparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypehiac？
mineralnych oraz chemicznych Srodkdw modynkLJacych，nadajacych uzyskanqi zaprawle

PlastycznoSC，latwoS60br6bkiipodnoszacychprzyczepnoSCdopodloZa．Poszczeg6lnetypygips6w

tynkarskich charakteryz可erd血e zuZycie nakazdymm g…boSciwyprawy：lekki−0，8kg／m2，

Standard−1，2kg／m20raZObr6bkaizastosowanie・Obecniestosowanesanastepujacetypygips6w

tyhskich：
一gipstynkarskimaszynowyGTMstandardprzeznaczonydowykonywaniawewnetrznych
WyPraWtynkarskichsposobemzmechanizowanym，

一gI）StynkarskimaszynowyGTMleklh，
−gipstlmkarskirecznyGTRprzelZnaCZOnydorec竺egOtynkowania，
一gipstynkarskicienkowarstwowydowykonywanlaWyPraWtynkarskichogruboSci3−6

Wsz）扇kierodzaiegipsowychmieszanektynkarskichsaprzeznaczonedostosowanianawszystkie
POdloza mineralne（beton，Cegねceramiczna，Cegねsilikatowa，beton komdrkowy）．Tynkdw

gipsowychniepowimo siewykonywaCjedynie napodbzachdrewnianych，metalowychorazz
tworzywsztucznych．
Gipsy szpachlowe s脅

mieszankami na bazie glPSu P6Wodnego z dodatkiem wypehiaczy

mineralnychorazchemicznychSrodkdwmodyHk函cych・Zawieraiakomponenty，dz垂kikt6rym
uzySkane zapra y sa plastyczneilatwe w obrdbce・G垂y szpachlowe typu G shlZa do

Wyr6wnywanlalSZPaChlowaniapodloZygipsowych，nP・Ptytgipsowych，tynk6wgipsowych．Gipsy

SZPaChloweFprzeznaczonesadospo享10Waniapo毎zehp函g−kwmzzsiatkazbrqiacaoraz
WyPehienianiewielkichuszkodze重ipowlerZChniScianisu触dwzpbtg−kwewnatrzpomieszczeh．
Gipsy szpachlowe B stosowane sa do wyr6wnywaniapodlozy wykonanych z betonu，tynk6W
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CementOWyChicementowo−WaPiennychorazwykonywaniagladzinatychpodbZach・MogabyC
nakねdanenagladkiepodk）Zabudowlanelubnaodnawialnestarepodlozatynkarskie．

TynkicienkowarstwoweigladziesatogotowemieszankiprodukowanenabaziespoiwagipsPWegO
lubmaczkianhydrytowqizdodatkiemwypehiaczymineralnychorazskladnik6wpoprawl鋤aCyCh
PlastycznoSCi reologie・Gladzie gipsowei tynki cienkowarstwowe shlza do wykonywania

pocienionych wypraw na r6wnychpodhzach betonowych oraz natynkach cementowychi
CementOWO−WaPlemyChwewnatrzpomieszczeh．

5．7．WvkonaniegladzigiDSOWVCh

Maseszpachlowanakladasienapowierzchnierdwnomiemie，najleplqZaPOmOCagladkiqipacyze
Stalinierdzewn匂．WmiarepostepupracnanoszonamasenalezysukcesywnleWygladzaC．Zaleca

Sie，abyprzedwykonaniemgladziwlPehiCduzeubytkiwpodlozuMasenaScianynakladasie

PaSamiwkierunnOdpodlogidosu細U，Wykon明CruChpacaoddohJ工Ⅲgdrze・Wprzypadku
Su節dwmaseszpachlowanakladasiepasamiwkienmkuodoknawglabpomieszczenia，ClagnaC
PaCe，，dosiebie，，・Powyschnieciumasydrobnenier6wnoScinaleZyusuna6p坤leremSciemymlub
Siatka do szlifbwania・Powstale niedokねdnoSci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaCi

PrZeSZlifbwaC．Czas otwartypracymasyzalezy odchtomoScipodbza，temPeraturyOtOCZeniai
konsystencjizaprawy．PodczaswySyChaniagladzinalezyunikaCbezpoSredniegonaslonecznieniai
PrZeCiag6w oraz zapewniC wlaSciwa Wentyla（涼i przewietrzenie pomieszczeh．Dalsze prace

Wykohcz叩OWe，nP・taPetOWanielubmaloYanie・mOznarozpoczaCpoWSChnieciugladzi・Przed
malowanlem farbami wodorozciehczalnyml，Wykonana gladZ nalezy zagruntowaC preparatem

Zalecanym przez producenta魚rby・Przed ukladaniem okladzin zaleca sle POWierzchnie gladzi

ZagruntOWaCemulga．

6．KONTROLAJAKOScIROBeT
6．1．Wvmaganiao26Lne

OgdlnewmaganiadotyczacekontrolijakoScirobdtpodanow。Wymaganiachogdlnych

pkt．5

SpeCynkaqjitechniczn匂．

6．2．Badanianrzedt）rzVStaPieniemdorob6ttvnkaISkjch

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaC badania wszystkich materialdw
PrZeZnaC20nyChdorob6ttynkarskichiprzeds舶WiCwyn此itychbadahInsp的orowinadzorudo

永C印ねql．

6．3．Badaniawczasierobbt
CzestotliwoS60raZZakresbadahzaprawywytwarzanqJnaPlacubudowy，aWSZCZeg61noScijqimarki

ikonsystenql，POWimywynikaCznomyPN−90信一1450lnZaprawybudowlanezwykleの・
Wynikibadahmateria始wizaprawyPOWimybyCwpISyWane do dziemikabudowyakceptowane
PrZeZInspektorabudowy・

6．4．Badaniawczasiewvkonvwaniarobdt

Badania tynk6w powimy byC przeprowadzane w sposbb umozliwiaiacy ocene wszystkich
WymaganaWSZCZeg6lnoSci：
−

ZgOdnoScizdokumentaqiaprqiektowaizmianamiwdokumentaqiipowykonawczqi，
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ー

jakoScizastosowanychmaterialdwiwyrob6W，

一

PraWidlowoSciprzygotowaniapodloZy，

−

PrZyCZePnOScitynkdwdopodねza，

一

g…boScitynk6W，

−

Wygladupowierzchnitynkdw，

−

PraWidlowoSciwykonaniapowierzchniikrawddzitynk6W・

一

Wykohczenietynkdwnanarozach，Stykachiszczelinachdylatacyinych

6・5・Kontrolawczasieodbiorurrob6t

Bqくねniakntrolne少nkbwz−tykb）Ch
Sprawdzenie zgodnoSci z dokun鳩ntaく弱techniczna naleZy przeprowadza6

prl姶Z POr6wnanie

wykonanychtynkdwzdokumentaくねOpisowairysunkowawedhlgPrOtOk016wbadahkontrolnychi
atestdwjakoScimateriaめW，PrOtOkolbwodbior6wczeSciowchpodlozalPOdkねduorazstwierdzenie

WZ軸nr南zgodnoScizapoTOCaOgledzinzewn鳴trZnyChipomiar6W・

Powierzchnietynkdwpowmnytworzt碕Phs朋ZyZnyPionowelubpoziome，albop？Wierzchnie

krzywewedh・gObrysupodanegowdokumentaqiibudowlan屯Dopu誓ZaheodchylenlaPrOmieni
krzywizny魚set，Wnekitp．wstosunkudoprqiektowanegopromienianlePOWimybyewi函szeniz7

mmdlatynkbwkategoriiIIiIIIoraz5mmdlatynk6wkategoriiIViIVfKatydwuSciennepowimy
byCpnostelubinnezgodnezprzewidzianymiwdokumentaqii・
Ihpuszczalnesatylkotakieodstepstwaoddokumentaqiitechniczn諒klh5renienarusziianom，aSa
uzasadnione techI五czniei uzgodnione z autorem prqiektu．Zmiany takie powimy byC

udokumentowanezapISamiwdziemikubudowyprzeznadz6rtechniczny．

Sprawdzenia materia16w nalezy dokonywae przez kontrole przedIozonych dokumentdw w celu

stwierdzenia zgodnoSci uzytych materia16w z wymogami odpowiednich nomi dokumentaqii
pr句ekoweI．
BaddniepI少CZ申nOSci少nkudbpodu）Za
Materiaかktt毎ChjakoSCniejestpotwierdzonaodpowiednimzaSwiadczeniem，akt6rebudzapod
tymwzgledemw卸PliwoSci，POWinnybyCzbadanelaboratoryinie・
Badaniekontmlneprzeprowadzasieprzezopukiwaniet〕mIulekkimmk）tkiem．Poodglosienalezy

ustaliC，CZytynkdobrzeprzylegadopodbza（dZwiekczysty），CZyteZjestodsp匂ony（dZwiekghlChy）．
Wprzypadkachw印pliwych moZna dokonaC sprawdzeniawielkoScisilyprzyczepnoScitynku do

POdloZawgPN−71信一04500・
Ba（kmiaQruboScitynkbwzwykれ／Ch

Badaniakontrolnepolega賂naWyCleCluPleCluOtWOr6woSrednicyokolo30mmwtensposdb，aby
POdloze byb odsloniete ale nie na…SZOne・Odsloniete podloze naleZyoczySciC z ewentualnych

POZOStak）Scizaprawy・PomiardokomJes牢dokladno的dolmm・ZaprzecietnagruboSCtynku
uzn劉eSieSredniawartoSCzpomiardwwpleCiuotworach・

Wprzypadkubadaniatynk6wopowierzchniwiekszもniZ5000m2nalezynakaZdelOOOm2wyciae
jedendodatkowyotwdr・

Badaniawygl＊upowierzchniotynkowanychprzep†OWadzasiezapomocaogledzinzewnetrznychi
PCmLiaru・GladkoSCpowi誓ChniotynkowanqiocenlaSieprzezpotarcietynkudlonia・Wymagan高
dotyczace wygladu powlerZChni otynkowanych w zaleZnoSciodliczby warstw tynku，SPOSObu

WykonaniaikategoriitynkuokreSlonownorn五ePN−70信一10100．
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Tynkinieprzewidzianedomalowaniapowinnymieenaca坤Powierzchnibarwejednakowaiotym

Samymnatezeniu，bezsmugiplam・Dlawszystkichodmiantynhniedopuszczalnesanas喧P鴫ce
Wady：
−WykwitywpostacinalotuwykrystalizowanychnapowierzchhtynlmrOZtWOr6wsoliprzenik吐iacych
ZPOdloZa，PleShitp．，

mciekiw．postacitrwaかhSlad6wnapowierzchnit）mkdw，
−Odstawanle，OdparzeniaipecherzespowodowaneniedostatecznaprzyczepnoSchtynkudopolloZa．

BaddniaorawituowojcilWkommiapowierzchniikmweLkitvnku
PekniecianPPOWierzchnitynk6wsaniedopuszczalne・ZW融tkiemtynk6wsuowych・Wktdrych
dopuszczasleWloskowaterysyskurczowe．WypryskiispecznieniapowstaJaCenaSkmekobecnoSci
niezgaszonychczastekwapna，glinyitp・Saniedopuszczalnedlatynk6wpocienionych，POSPOlitych，

dotx）nOWyChiwypalanych，natOmiastdlatynk6wsurowychsadopuszczalnewliczbiedo5sztukna

lOm2tynku．
Widoczne midscowe nier6wnoScipowierzchiotynkowanych wyn曲ace z technikiwykonania
tynku（np・Slady wygladzania kielnialub zacierania packa）sa niedopuszczalne dla tynkdw

doborowych，adlatynkdwpospolkychdopusz望InesaoszerokoSciigゆOkoScidolmmoraz
dhlgOScido5cmwliczbie3sztuknalOm2powlerZChniotynkowan屯

Badaniakontrolneodchyleniapowierzchnitynkuod壇班yZTyiodchyleniakmwddziodlinii

PrOStqinalezyprzeprowadzaCzapomocaprzykladaniadopowlerZChnitynkuido krawddzihty
kontrolndodhlgOSci2maWPrZyPadkugdypowinnyonestanowiCpowierzchnielubliniekrzywe一
〇dpowiedniegowzomikaw）konanegowskalil：1・OdchyleniasprawdzasieprzezpomiarwielkoSci

PrZeSwitumiedzyla喧（1ubwzomikiem）apowierzchnialubkmwedziatynkuzdokねdnoSciadol
BadaniakontnolneprawidlowoScispoziomowaniapowierzchnitynkuikrawedziprzeprowad乙aSieza

POmOCa taty kontrolndiz wmontowana dwukierunkowa poziomica albo za pomoca poziomicy
murarskiqi，Pionuiねtykontrolnd00dpowiednやidhJgOSci．
Sprawdzeniekatamiedzyprzecin…涙cymisieplaszczyznaminalezyprzeprowadzaCk卸OWnicaihta
kontrolna．BadaniepoleganapomiarzeprzeSwitumiedzylataipowierzchn唾tynkuwodlegloScilm
OdwierzchoHtamierzonegok印a．
DopuszczalneodchyleniaodpionupowierzchniikrawedzizewnetrznychtynkdwkategoriiII−IVnie

POWimybyCwiekszeniz10mmnawysokoScijednqikondygnaqlOraZ30mmnawysokoScicaねgo
budynku・Dopu誓ZalneodchyleniaodjakoScitynk6wzwykbchwewnetrznych（cementowych，
CementOWO−W坤lemyCh，WaPiennychigipsowych）po（垂ie PN−70偲10100．

BaくねnidWch
Badaniakonlrolnetynkdwnastykach，narOZach，Obrzezachiprzyszczelinachdylatacyinychnalezy

PrZePrOWadzaC wzrokowo oraz przez pomiar r6wnolegle z badaniem wygladu powierzchni
Otynkowanych．
NanoZa oraz wszelkie obrzeZa tynkdw powimy byC wykonane zgodnie z dokumentaqia，nP．

Wykohczonenaostro，ZaOkraglonelubzukosowane・GzymsyipodokiennikizewnetrznepowimybyC
zabezpieczone obr6bkamiblacharskimiz kapinosami・W midscach nara20nyCh na uszkodzenie

mechaniczne，takich jak np．prz華ciai pomieszczenia o duZym ruchu oraz w z永Iadach
PrZemySlowych otynkowane nanoZa powinny byC chronione metalowymi kszta請Ownikamilub

WPuSZCZOnymiwtynknaroznikamizblachyocynkowan亭
Tynkinastykachzpowierzchniamiinaczqiwykohczonyml，PrZyOScieznicachipodokiemikach，
POWimybyCzabezpieczoneprzedpeknieciamiiodpryskamiprzezodciecie，C・POZOStaWieniebruzdy

OSZerOkoSci2do4mm，PrZeChodzac匂pIZeZCaもgruboSCtynku．
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Wm萌SCaChzdylatowaniapodbZapowimyby60Slonietenp・PaSkiemjuty，POZOStaWionewtynku
szczelinydylata（効ne，kt6renastepmienaleZywyFehiCkitemelastycznymorazprzykryelistwahb
wlkona60br6bkeblacharskawprzypadkutynk6wzewnetIZnyCh・

7．0BMnRROBeT
Ogdlnezasadyobmiarurob6tpodanowかWymaganiachogblnychのpkt・6・

Jednostkaobmiarowatynk6wjestmetrkwadratowylm21．

Powierzchlhe tynk6w oblicza siejakoiloczyn dhlgOSciScian w stanie smOWymiwysokoSci
mierzonejodpodbZalubwarstwywyr6wnawczもdospodustropu・
Powierzchniepnastr6wishJP6wobHczasiewrozyhieciutychelement6wwstaniesurowym・

Powierzchnietynk6wstnopdwpねskichobliczasleWmetraChkwadratowychichrzutuwSwietle
Scians望WyChnaplaszczyFnePOZioma・
Z powlerZChh tynk6w nle POtrCa Sie f

Wierzchlh nieotynkowanych，Ciagnionych，Obr6bek

kamiemych，kratek，drzwiczekiinnychelement6wopowierzchninmiqisz句niZlm2ipowierzchli
otwor6wdo3m2，jezelioScieZaichsaty重kowane・

8．0DBIbRROBoT
8．1．0gdhezasadvodbiortLrOb6（．

Ogdlnezasadyodbiorurob6tpodanowOSTnWymaganiaog6heのpkt・7・

8．2．Odbi6rDOdIozv
Odbi6rpo・lozanalezyprzeprowadziCbezPc血edhioprzedprzI融かeniemdorob6tokhdzinowych・
JeZeliodbi6rpodbzaodbywasiepodhLZszymczasieodjegowykonania，na詑ypodhzeoczySciei

myewoda．

8．3．WVmaganiat）rzVOdbiorze
Uks出血owaniepowienchn「krawedzie，PrZeCieciapowierzchniorazk卸ydwuSciemepowinnyby6

ZgOdnezdokLmenta魂Prqiektowa・
Dopuszczalneodchyleniapowierzchnitynkuodplaszczyznyiodchyleniekrawedziodliniipno拘

niemogabyCwiekszeni23mmiwliczbieniewiekszeniZ3naca坤dhIgOScikontrohqi2mねty．
OdchyleniePWierzchniikrawddziodkierunku：

−

PlOnOWegOniemogabyCwiekzeniz2mmnalmiog6霊emniewleC匂ni24mmw
POmieszczemu，

−

POZiomegoniemogabyCwiekszeni23mmnalmiog6ねmniewleCqiniz6mmna
Ca均POWierzch高miedzypr；オegrOdamipionowymi（Sciany，be撮i，itp．）

Niedopuszczalnesa：
−

Wykwitywpostacinalot6wroztwor6wsoliprzenikをiaCyChzpodloza

Wykrystalizowanychnapowierz戴hlhtynkdw，Ple血iitp．，
−

trWaleSladyzaciek6wnapowierzchni，Odstawanie，Odparzeniaipecherzepowstaねw
Skutekniedostateczn句przyczepnoScitynkudopodloza．

Odbi6rgotowychtynk6wpowinienbyCpotwierdzonyprotokoねm，kt6ryzawiera：
一

〇〇eneWyllik6wbadah

−

WykazwadiusterekzewskazaniemmozliwoSciusunieci．

−

StWierdzeniazgodnoScihbniezgodnoSciwykonaniazzam6wieniem．
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8．4．Dokumentvdoodbion10StateCzneg0
−

DoodbioruostatecznegowykonawcajestzobowizanyprzygotowaCnastepLUaCe

dokumenty：
−

Protokdlodbioruostatecznegorobdtsporzadzonywgwzo…uStalonegoprzez

ZamaWl勧aCegO
−

DziennikiBudowyiRqiestryObmiar6W（Oryginaly）

−

DeklaracjezgodnoScilubcerty鮒【atyZgOdnoSciwbudowanychmateria16wzgodniezST

−

Odbi6rkohcowypoleganaoceniewykonayChrobdtzwiazanychzusunie咋mwad
StWierdzonychprzyodbiorzeostatecznymlZaistniabChwokresiegwarancyJnym．

−

Odbi6rpogYaranCyjnybedziedokonanynapods舶WieocenyYizualn句Obiektuz
uwzglednienPmZaSadodbioruwstepnego・WprzypadkuprzyJeCiarob6twykonawcy
ZOStaniezwro00naWCaloScikauqiagwarancyina，Wimymprzypadkukauqiatazostanie
POmnlqSZOna・

9．PODSTAWAPLATNOScI

Rozliczeniepomiedzyzamawk南cym・aWykonawcabedziedokonane：ZgOdniezustaleniami

umowypowykonanluPehegozakresurobdtopisanychwniniqjszもszczegdlowqispecyHkaqii（SST）
iichkohcowymodbiorze．
PodstawerozliczeniaorazphtnoSciwykonanegoiodebranegozakresu．robdtstanowiwartoSC

tychrobdtobliczonanapodstawieustalonegowumowiesposoburozliczenlaZaOkreSlonyzakI℃S
rob6tzuwzglednieniemzapis6wpodanychwOST

Wymaganiaogdlne

pkt8．

Pねcisi zarobotywykonanezgodnie zwymaganiamipodanymiwpunkcie5iodebraneprzez
Inspektoranadzoru mierzonewjednostkachpodanychwpunkcie7・

Cenaobeimuie：
−rObocizne bezpoSrednia wrazzkosztami，

−WartOSCzuZytychmateria16wwrazzkosztamizakupu，magaZynOWania，eWentuahymikosztami
ubytk6witransportunaplacbudowy，
−WartOiCpracysprzetuwrazzkosztami，

−kosztypoSrednie，ZySkkalkulac克nyiryzyko，
−WartOS nobdtpomocmczychitowarzyszacych

−POdatkiobliczanezgodniezotx）W軸acymiprzepisami（opr6czpodatkuVAT）・

10．PRZEPISYZWIAZANE
lO．1．Nomy
PN−70伸一10100
PN−ENlOO8：2004

Robotytynkowe．Tynkizwykle．Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze．
Wodazarobowadobetondw．Specynkaqja．Pobieranieprdbek，badanieiocena

PrZydatlnOSciwodyzaroboweidobetonu，WtymWOdyodzyskan匂zproces6wprodukdibetondw・

PN−EN459−1−2003

Wapnobudowlane

PN−EN13139：2003／AC：2004
PN−85信一04500

Kruszywadozaprawy

Zaprawybudowlane・BadaniacechHzycznychiwytrzymaloSciowych

PN−90信一1450l Zaprawybudowlanezwykle
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PN−EN998−2：2004

Wymaganiadotyczacez坤raWydomur6W．CzeS62：ZaPraWamurarSka．

PN−EN−197−1：2002／Al：2005Cement．Sklad，WymaganiaikryteriazgodnoScidotyczacecementdw

POWSZeChnegouzytku
PN−IS0−9000（Seria9000，9001，9002，9003i9004）NomydotyczacesystemewzapewnianiajakoSci
izarzadzaniesystemamizapewnianlajakoSci・
DokumentaqieispecyHkaqie w zamdwieniach publicznych

，Izba Prqiektowania Budowlanego，

Warszawa2005．

WarunkitechnicznewykonaniaiodbiomrOb6tbudowlanychCzeSCB−Robotywykohczeniowe，
ZeSZytl。Tynki

，WydaneITB−2003r・
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1．WSTEP

Przedmiotemnini亭Z句SZCZeg6low句specyHka函techniczndsawymaganiadotyczaceWykonaniai

OdbiortJIObdtzwlaZanyChzobr6bkamiblacharskimiwzwiqzkuzremontempomleSZCZehoraz

Wybranych element6w budynku administracyinym Wojew6dzkiegoInspektoratu Ochrony
SrodowiskawBydgoszczy，ul．PiotraSkargi2，85−018Bydgoszcz

Kla阜所kadawgWやblnegoSわwnikaZkmbwieh作Pり
Grlpa

ﾆ
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45200000−9
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Kat常0高a
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ｶ
ﾗ
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inzynleriiladowqlWOdn屯

45260000−7

RobotywzakresiewykonywaniapokryCikonstrukdii
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Szczeg610望SPeCyHkaqja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie

Zam6WienialZaWarCiaumoWynaWykonanierob6tzawartychwpkt．1．1．

1．3．0kreSleniaDOdstawowe

OkreSleniainazewnictwo uzyte wnini szもSZCZegdlowqispecynkacjitechnicznqis脅ZgOdne z
Obowiaz叫aCymipodanymlWnOmmChPNiprzepisachPrawabudowlanego．

1．4．ZakresrobdtobietvchSST
Roboty blacharsko dekarskie，kt6rych dotyczy szczegdk）Wa SPeCynkaqia techniczna obqimuje

WSZyStkieczymoSciumozliwiajaceim年iacenaceluwykonanieobr6bekblacharskich，rynienirur
SPuStOWyCh・Zabezpiecz祖CyChprzedinnltraqiawodydeszczowかrazodpr？Wadzeniejejzpolaci
dachowych，PrZyuZyciumateria16wisystemdwodpowiadz南cychwymaganlOmnOrmlubaprobat
technicznych．

1．5．0gbhewvmaganiadotvczacerobdt．

Wykonawcarob6tjestodpowiedzialnyzajakoSCichwykonaniaorazzazgodnoSCzdokumentacja
Prqiektowa，SSTipoleceniamiInZynlera．

58

&

SSTO4−0BRdBKlBLACHARSRrE

2．MATERIALY
2．1．Wvmaganiaog6Lne
Ogdhe wymagania dotyczace materialdw，ich pozyskiwaniai skladowania podano w OST

。Wymaganiaog6lne

pkt3・1・

2．2．MateriaIvDOtrzebnedowvkonaniarob6t

PodstawowematerialvDrzeWidziane：
−

blachadoobrbbekblacharskich−Stalowaocynkowanagr．0，7mmpowlekana

−lacznikisystemowedoblachywiloSciprzewidzianqSyStemem
−

rynnyiruryspustowe−Zblachystaloweiocynkowanもpowlekanも

−listwydociskowezblachystalowejocynkowdpowlekanqiprzyobrdbkachblacharskich；

−

rynnyiruryspustowezblachystalowもOCynkowanもpowlekaneiogrub・g＝0，60−0，70mm

oSred．100，120i150mm
−

uChwytydorynieniruspustowych

−

kitas魚ItowyuszlachetnionyKF．−WymaganlaWgnOmyPN−75／B−30175；

−innematH・iabpomocniczeimmtaZowe．

Obr6bkiblacharskiepowimybyCdostosowanedorodzaiupokrycia・

RynnylrurySPuStOWeZblachypowimyodpowiada6wymaganiompodanymwPN−EN612：1999，
uchwytyzaSdorynienirurspustowchwymaganiomPN−EN1462：2001，PN−B−94701‥1999iPNB−
94702：1999

Materiatystosowanedowkonywaniaobr6bekblacharskichorazrynienirurspustowychpowimy
miecm．血．：
−
一
−
−

−

AprobatyTechnicznelubbyCprodukowanezgodniezobowiaz南cyminomami，
CertJ両katlubDeklaraqieZgodnoScizAprobataTec山元cznalubzPN，
Ce巾唾katnaznakbezpieczehstwa，
CertyfikatzgodnoScizezharmonizowananormaeuropqiskawprowadzonadozbiorunom
POIskich，
naOPakowaniachpowinienznaidowaCsieteminprzydatnoScidostosowania．

SposdbtranspomIiskladowaniapowinienbyCzgodnyzwanmkamiiwymaganiamlPOdanyml
PrZeZPrOducenta．

Wykonawcaobowiazanyjestposiada nabudowiepehadokumentadedotyczacaskladowanychna
budowiemateria16wprzeznaczonychdowIkonaniapokryCdachowych

Wszelkie materialy do wykonaniaobrdbek blacharskichorazrynienirur spustowychpowimy
Odpowiada wymaganiom zawartym w normach poIskichlub aprobatach technicznychITB
dopuszcz棚CyChdanymaterialdopowszechnegostosowaniawbudownictwie．
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3．SPRzET
3．1．Wvmaganiao261me
OgdlnewymaganiadotyczacesprzetupodanowOSTDWymaganiaog6lneDpkt・3・2・

3．2．SDrZetdowkonvwaniarob6tbIacharskich
PrzyWkonywaniuobr6bekblacharskich，rynleni…rSPuStOWyChWykonawcapowinienkorzysta6

−

−

elektronarzedzi

ruSZtOWah．

4．TRANSPORT
4．1．Wvmaganiao26lne
Og61newymaganiadotyczacetransportupodanowOSTMWymaganiaog6lnenpkt・3・3・

4．2．TransnOrtiskIadowaniemateriaI6w
Transport prefabrykowanych element6wobrdbek blacharskich，rynienirur spustowych mo血a

PrZeWOZiC dowolnymi Srodkami transportu w odpowiedni spos6b zabezpieczone przed
uszkodzeniamimechanicznymi．

BlachapowimabyCtransportowanaiskladowanawstanie suchymlPrZyZaPeWnieniu stalego
dostepu powietrza・Wprzypadku skladowania zwqj6wlub prefabrykowanych pas6w na placu
budowynalezyunika6bezpoSredniegokontaktupJaszczyznmateriahlnP・ZmOkrafblia，ZaPeWniC
r6wniezprzykrycieodpomenadzialaniewiatru．

UnikaCnaleZy：
−
−

PrZykrywaniazwqidwhbpre魚brykat6wwspos6buniemozIiwiaiacydopywpowietrza，
prZekmczeniapunkturosy，

−

Skhdowanianawilgotnympodk）zu，

−

tranSPOrtOWaniahbskladowaniamateriahlnaWilgotnychpaletach，

一

ZbytciasnegoukladaniamateriahlWtrakcietransportuiskhdowania．

5．WYKONANIEROBeT．
Obr6bkiblacharskiepowimybyCdostosowanedorodz吐iupokrycia．

Obrdbkimo如awlkonywa60kazdqiporzenoku，leczwtemperaturzenieniZsz句od−15cc．Robdt
niemoznawykonywacnaoblodzonychpodbzach．

Przywykonywaniuobrdbekblacharskichnalezypamjeta60koniecznoScizachowaniadylataqii．
Dylataqie konstrukcyine powinny by zabezpieczone w spos6b umozliwi吐iacy przeniesienie

ruchdwpoziomychipionowych dachu wtakispos6b，aby nas鴫POWalszybkiodplyw wodyz
Obszarudylataql．
WszystkieeIementylaczaceczeSciskladoweobr6bekzkorpusembudowlinaleZyuksztahowaCtak，
aby mozna bylo przC彊60dp．toleranqe wykonania bez spowodowania odksztalcenialekkiej
ObudowylubjqiuszkodzeniaprzezobciaZeniaScisk吐iacealborozciagz南ce．
Elementy obr6bek，kt6re nasuwaJa Sle na Siebie podczas zmian dhlgOSciwywoねnych ruchami

temlicznymi，muSZaOtrZymaCjakopodkladkielementypoSlizgoweztworzywasztucznego．NaleZy

uwzgledniCwkonstrukqiiszczelinysh函Cedoamo中yzaqiiewentualnychruch6wkomusubudynku
iodksztalcehtemicznychprzyzmianachtemperatury．
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Jako zasleg temPeratur branych pod uwage przy rozclaganiu sle materia16W，POWinien zostaC

PrZyjetyprzedzialod−200Cdo＋80oC・

SprawdzeniewygladuzeYnetrZnegOObr6bekzblachpIaskichpoleganaogledzinachpokryciai
stwierdzeniubrakudziurlPeknieC，Odchylehrabk6wlubzwoJOWOdliniiprostq，PrOStOPadloSci
zlaczadookapu垂．WprzypadkachbudzacychwatpliwoSciodchylenierabk6wlubzwoJOWOdlinii
prosteinalezy sprawdziC，mierzacprzymlaremZ dokladnoSciado5mm odchyleniaodsznura

naclagnietegoodokapudokalenlCy・OdchylenierabkdwizwqiOWOdliniiprostopad坤dookapu
nalezymierzycprzymlaremZdokladnoSciado5mmzapomocasznurkaikがOWnika・

OdchylenianiepowimybyCwiekszeniz20mmprzyszerokoScipolacido8moraz30mmprzy
SZerOkoScipolacidachowqIPOnad8m．
Sprawdzenie umocowaniai rozstawienia Zabek，lapekiJeZykdw polega na stwierdzeniu

PraWidIowoSciichum？COWaniairozstawieniazgodniezrozdzialempokryciazblach・
SprawdzenieもczenialmOCOWanlaarkuszypoleganastwierdzeniu，CZylaczenieimocowanieJeSt

ZgOdnezprqiektemobr6bek・SprawdzenietonaleZyprzeprowadzaewzlaczachprostopadbchi

rdwnolegIychdookapuorazwnarozachSprawdzenieobr6bekdachowychpoleganastwierdzeniu
ZgOdnegozprqjektemwykonaniazabezpleCZenPrZykominach，muraChiprzylnnyChelementach
dachu，jakwywietrzniki，Wlazy，klapykominowe，WyWiewkikanalizacyine，ruryWentylacyJne，
nasadykominoweltP・
Wdachach（StrOPOdachach）zodwodnieniemzewnetrznymwwarstwachprzekryciapowinnyby6

0Sadzoneuchwytyrynn？We（rynhaki）owyregulowanymspadkupodhlZnym・
Wpusty dachowe powlmy by60Sadzane w korytach・W korytach o przekrqju tl萄katnymi

trapezowympodloZe wok61wpustuwpromieniumin・25cmodbrzegu wpustupowinno byC
POZiome−WCeluosadzeniakohierzawpustu・

WpustydachowepowimybyCusytuowanewnajnizszychmieiscachkoryta・Niedopuszczalnejest
SytuOWanie wpust6w dachowych w odlegloSci miqiszqi niz O，5

m od element6w ponad

dachowych．

WlotywpustdwdachowychpowinnybyCzabezpieczone spe函Inymikotpakamiochronnymi

nalozonyminawpustprzedmoZliwosclaZanieczyszczenialiSCmilubinnymielementamimogacyml
StaCslePrZyCZynaniedroznoScirurspustowych・

Przekrqje poprzeczne rynlen dachowych，rur SPuStOWyChiwpustdw dachowychpowinny byC
dostosowanedowielkoSciodwadnianychpowierzchnidachu（stropodachu）．

Rynnyzblachypowinnyby6：
a）wykonane z pqjedynczych czlondw odpowiadaiacych dhJgOSciarkusza blachyiskladane w
elementywieloczlonowe，

b）laczonewzlaczachpoziomychnazakladszerokoSci40mm；Z互czapowinnyby61utowanena

Ca的dhlgOSci，
C）mocowanedouchwytdw，rOZStaWionychwodstepachniewiekszychni250cm，
d）rynnypowinnymieCwlutowanewpustydorurspustowych・

RuryspustowezblachystalowgocynkowaneJPOWinnybyC：
a）wykonanezpqjedynczychczlondwodpowiadaiacychdhJgOSciarkuszablachyiskladanew
elementywieloczIonowe，

b）laczonewzlaczachpionowychnarabekpojedynczyleZacy，aWZlaczachpoziomychnazaklad
SZerOkoSci40mm；Zhczapowinnybyelutowanenaca坤dhlgOSci，
C）mocowanedo Scianuchwytami，rOZStaWionymiwodstepachniewiekszychni23mwsposdb
trwalyprzezwbicietrzpieniawspoinymurulubosadzeniewzaprawiecementow句wwykutych
gniazdach，

d）巧espustowe−Zbiomiczki40X30Ⅹ30cmwmiqiscachIaczeniarynienzruramispustowymi，
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Uwaga przed zamontowaniem…r deszczowych naleZy sprawdziC droZnoSC przykanalik6w
deszczowych，W PrZyPadku braku droZnoScinalezyje oczySciC・Jezeliprzykanalik okaze sie

niedroZnyzpowoduwadkonstrukcyjnych，ZuZyciamateriah，ZaPadlinbedziepodlegalodrebnも
WyCeniewuzgodnieniuzinwestorem．

Wykonし直cnoweobr6bkiblacharskienaleZyjedostosowaCdognb05ciocieplonychScian．Obrdbki

te powinny wystawaC pozalico gzymsulubpodokiemika Sciany co na叩miqi40mmibyC
Wykonanewtakisposdb，abyzabezpieczalyelewaqieprzedzaciekamiwodydeszczowei．Obrdbka

blacharska podokienna（parapety zewnetrzne）powh望byC montowana ze padkiem

ZaPeWnk南cymodpywwodydeszczow句・CZylinle mnlq ni22％・BlacharkapowlmabyC
montowanawtakisposbb，abykapinosparaI氾tuZblachybyIoddalonyoddocelowqPOWierzchni
elewaqlniemnlqni23−4cm．

PrzedzamontowaniemobrdbkiblacharskiqinalezywmiqiscuzabezpieczanymwykonaCwarstwe
ZbrqjonaiwyprowadziC siatke nawarstwe ociepleniowa do p6Zn萌szego wykonania warstwy

ZbrojoneJnaelewaql，POn軸parapetu．

Obr6bka blacharskapowinnaby6r6wniezwykonananawszystkichelementachwyStaiacychz
POWierzchnielewa串takich，jakgzymsy，PrO創eozdobneelewacyjnehp．

6．KONTROLAJAKOScIROBbT
Wykonanierob6tprzeprowadziCzgodniezSSTiPB．
BadaniajakoScirob6tpodczasbudowy：
一

Sprawdzenie zgodnoSci z dokumentaqia techlliczna・Badanie powimo polegaC m

PCmdwnaniuwykonanychobrdbek・rurSPuStOWyChiryniendachowychz．prqjektem
technicznymorazJ沖Wierdzeniuwzaiemn匂zgodmScizapomocaog呼inipomlaru：
−

SprawdzeniepodbZa・BadanietopowimobyCprzeprowadzoneprzedprzystapienlemdo

mbbt．
−

SprawdzeniemateriaJdw・BadanienalezyprzeprowadziCpoSrednionapodstawiezapis6w

Wdziemikubudowyorazatest6wiSwiadectwdopuszczeniamateriaIdwdostosowaniaw
budownictwiewydanychprzezITB．
−

Sprawdzeniewygladuzewnetrznegorob6t・Badaniepoleganaogledzinachisprawdzeniu
WyStePOWania takich wadjak：dz五ry，Pekniecia，nlePrOStOPadbSciszwdw do okapu，
Odchylenlarabk6wlubzwqi6wodliniiprosteiitp．

−

Sprawdzenieumocowaniaiもczeniaarkuszy・BadaniepoleganastwierdzeniuczyIaczenia

iumocowaniaamlmSZySaWykonanezgodnieznom崎iinstrukqiamonta如Wybranego
PrOducenta．

7．0BMIARROBbT
Jednostkaobmiarujestlm2wykonanychobr6bekblacharskich，lmbzamontowanychrynienirur
SPuStOWyCh，SZtZamOntOWanyChwpustdwiprzepust6wodwadni年iacych．

8．0DBIoRROBbT
Sprawdzeniupodleg明：
−

POPraWnOSCwykonaniapolaczeniaobr6bekzobrabianymielementami

−

POPraWnOSCmocowaniaobr6bekdopodlozy

Wwynikuodbiorulnaleをy：
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−

−

SPOrZadziCczeSciowypnotok610dbiorlunObdt

dokonacwpisudodziemikabudowy

JezeliwszystkieczymoSciodbiorurob6tdab，Wyrlikipozytywne，Wykonanerobotynalezyuzna za

ZgOdnezwymaganiamiSST，PB・

9．PODSTAWAPLATNOScI
OgdlneustaleniadotyczaCePOdstawplatnoScipodanowpkt80ST。Wymaganiaogdlne

．

Rozliczeniepomiedzyzamawihcym・aYykonawcabedziedokonane：ZgOdniezustaleniami
umowypowykonanluPehegozakresurobdtopISanyChwniniqiszもszczeg610wdspecynkaqii（SST）
iichkohcowymodbiorze．
PodstawerozliczeniaorazphtnoSciwykonanegoiodebranegozakresu．rob6tstanowiwartoSC

tychrob6tobliczonanapodstawieustalonegowumowiespqSOburozHczenlaZaOkreilonyzakres
nobdtzuwzglednieniemzapisdwpodanychwOST

WymaganlaOgdlne

pkt8．

Pねcisi zarobotywykonanezgodniezwymaganiamipodanymiwpunkcie5iodebraneprzez
Inspektoranadzoru mierzonewjednostkachpodanychwpunkcie7．

PねcisiezaustalonailoSCm2wvkonanvchobrdbekblacharskichorazmbzamontowanvchrvnieni
rurspustowvch．kt6raobeimuie：

−

PrZygOtOWanlePOdloza，

−

dostarczeniematerialdw，

−

Wykonanieobrdbekblacharskich，

−

uPOrZadkowaniemi句SCaW）konywaniarob6t．

Pねci，SiezaustalonailoSCmhchowychiprzepust6wodwadnim丸
kt6raobejmuie：
−

PrZygOtOWanlePOdloZa，

−

dostarczeniematerialdw，

一

Wykonanieobrdbek，

一

uPOrZadkowaniemi句scawykonywanianob6t．

10．DOKUMENTYODNIESIENIA
PN−61／B−10245

Robtyblachar心証高畑dowlanezblachystab、崎OCynkowmeiicynkow哲

N8〟I＋92126

Blachystalowepm創owam00ynkoW槍neOraZ00ynkowamirx：MVlekane．

Wyn輪gall血ibadaniatechhZnePrZyO（胱HZe．

PN−EN501：1999

WyrobydopokryCdachowychzmetalu・Charakterystykawyrob6wzcynku

PN−EN＊506：2002

Wyroby do pokryC dachowych z metalu・Charakterystyka wyrobdw

PN−EN504：2002

Wyroby do pokryC dachowych z metalu・Charakterystyka wyrob6w z

dopokryCdachowychukladanychnaciaglympodloZu．

SamOnOSnychzblachymiedzian句lubcynkowqI．

blachymiedziandukladanychnaciaglympod磁U．

PN−EN505：2002

Wyroby do pokryC dachowych z metalu・Charakterystyka wyrob6w

PbTtOWyChzestaliukladanychnaciaglympodloZu．

PN−EN508−1：2002

Wyroby do pokryC dachowych z metalu．Charakterystyka wyrobdw
SamOnOSnych z blachy stalowq，aluminiowqilub ze staliodpomq na

koroZie・CzeSel：Stal．
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PN−EN508−2：2002

Wyroby do pokryC dachowych z metalu．Charakterystyka wyrobdw
SamOnOSnych z blachy stalowq，aluminiowqilub ze stali odpomq na

konozie．CzeS62：Aluminium．
PN−EN508−3：2002

Wyroby do pokryC dachowych z metalu．Charakterystyka wyrob6w
SamOnOSnych z blachy staloweJ，aluminiow句Iub ze staliodpomq na

konoie．CzeS63：Stalodpomanakonozie．
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1∴WSTPP

Przedmiotemnini＊zejszczeg6IowかPeCy細的串techniczn専awyTaganiadotyczacewykonania

iodbiorupowlokmalarskichwzwiazkuzremontempomleSZCZenOraZWybranychelement6w
budynku administracyjnymWqjewddzkiegoInspektoratuOchronySrodowiskawBydgoszczy，

ul．PiotraSkargi2，85−018Bydgoszcz

Kla鋤kacialgW坤blnegoSわwnikaZdm6wieh（CPり
Gr

pa

ﾆ

45400000−1

6
&

R高く常0諦
G

w霧

7ｦV譁

ﾉ<R
vX

x

ｦ

ｷ&W6帽

budowlanych．
45440000−3

Robotymalarskieiszklarskie．

45442000−7 疲

ｶﾆ

45442100−8

&

F

譁W

G蒙

ﾆ

v妨'ｦ6
'6ｶ帽

譁ｷ'岬

7

B

B

Szczeg6loYa平eCyHka函techniczpajeststosowanajakodokumentprzetargowyikontraktowy
PrZyZlecanlulrealizaqjirobdtwymlen10nyChwpkt．1．1．

1．3．0kreSleniaDOdstawowe
OkreSleniai nazewnictwo uzyte w niniqiszd specy血kaqii techlhcznqi ST sa zgodne z

ObowiqzuJaCymipodanymlWnOrmaChPNiprzepisachPrawabudowlanego．
podto2e malarskie−POWierzchnia（np・betonu，tynl州，drewnaitp．）surowa，ZagruntOWanalub

Wygladzona，nakt6rdmaby wykonanapowlokamalarska．
powtokamalarska−StWardnialawarstwafarby，lakierulubemaliinalozonairozlmWadzona∴na

POdbze，decyd南caowねSciwoSciachuZytkowychiwygladziepowierzchnimalowanych．

也−Pbnnalubpdlplynnazawiesinaalbomieszaninasilnierozdrobnionychcialstab，Ch（np．
Pigmentu−barwnikairdZnychwypehiaczy）wroztworzespoiwa・
hI・badvsDerSylna−ZaWiesinaplgment6wiwypehiaczywdysper♀JIWOdn句polimeruzdodatkiem
SnodkdwpomocnlCZyCh・

1．4．ZakresrobdtobjelvchST
Ustaleniazawartewniniejszqispecy鮒もaqiiob句m南wszystkieczynnoSciumozliw垂iaceim吐iace
naceluwykonanierobdtmalarskichzfarbmalarskich魚brycznieprzygotowanych，

1．5．0gdInewvmaganiadotvczacerob6t

Wykonawcarob6tjestodpowiedzialnyzajakoSCwykonaniarob6t，ichzgodnoSCzdokumentacja
Prqjektowa，STipoleceniamiInZyniera．Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

，，Wymaganiaog6lne

pkt．2．
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2．MATERIALY
2．1．Wvmaganiaog6me
Ogdlne wymagania dotyczace materiaI6W，ich pozyskiwaniai skねdowania podano w

，，Wymaganiachogdlnych

pkt・3・1・

2．2．MateriaLvDOtI・zebnedowkonaniapobbt

Farbvbudowlanegotowe
Farby niezale血ie odich rodzaiu powimy odpowiadaC wymaganiom norm pahstwowychlub

Swiadectwdopuszczeniadostosowaniawbudownictwieorazposiada60CenehigienicznaPZH．
Farbyemulsyine，akrylowe，0坤newytwarzanefabrycznie，
Farby powimy byC pakowane zgodnie z PN−0−79601−2：1996w bebnylekkielub wiaderka

stoZkowewgPN−EN−ISO90−2：2002iprzechowywanewtemperaturzemin・＋5cc・

W obrebie．Pomieszczehprzychodnizastosoyane beda materialyz atestem higienicznymz

PrZeZnaCZenlemdostosowanlaWShlZbiezdrowla

Spodkigruntuiace
Przymalowaniufarbamiemulsyjnyml：

−

POWierzchnibetonowychhbtynkdwzwykbchniezalecasiegruntowania，OileSwiadectwo
dopuszczenianowegonodz勾ufarbyemulsyinqniepodaieinaczq，

一

naChlomychpodhZachnalezystosowaCdogruntowania魚rbeemulsyinarozciehczonawoda

WStOSunkul：3−5ztego samegorodzaiu魚rby，ZjakiqiprzewidLJe siewykonaniepowloki
ml紬Skiej．
一

mydlo szare，StOSOWane do gruntowania podloZa w celu zmnieiszenia jego wsiakliwoSci

POWimobyestosowanewpostacinoztworuwodnego3−5％・
−FarbadobetonushlZydowykonywaniadekoracyjnych・renOWaCyinychikonserwacyjnych
POWlok malarskich na zewnatrzIWeWnatrZ budynk6W・Tworzy na malowanym podb如
barvma，elastyczn脅POWlokeojedwabistympolysku．PosiadaWySOkaodpomoSCnadziaanie
WOdyorazzmiemychwanunk6watmosR，ryCZnyCh．CharakteryzLJe sieduZ埠OdpomoSci魯na
ZarySOWaniaiScieranie，jestwyjatkowoodpornanazabrudォeniaiねtwozmywalna．

FarbaemuIsvina
Farbaemulsyjna−rOdzaifarby，ZaWiesina（dyspe垂a）czastekstabchGigmentdwiwyl鳩hiaczy）w

SPOiwiejrozpuszCZalniku（np・WOdzie）zdodatkiemSrodk6wpomocniczych・Spoiwamitarb
dyspersyInyCh sa naiczeSciqidysper♀jelub emu的e polimer6w akrylowychiwinylowychlub
kopolimer6wstyrenowych，maleinowychiinnych．

FarbaLateksowa
BezemlSyJna，jedwabiSciematowa魚rbalateksowadowymalowaniwewnetrznychwnetrz．Klasal

OdpomoScinaszorowanienamokm，kIasa2kryciawgEN13300．Kolorciemnoszary−ZgOdniez
prqiektemPB，

Parametry：

Rかieri〟m
GestoS6−mieszanieprzy＋23C

LepkoSCprzy＋23C

Przyczepn056
Zaw．czeScistalych

Noma／陶砂C乞ne

DIN53217
DIN53018−1−4．2

TPOS

VIQPO33

〝bna需
1，37−1，42g／cm3
2400−3600mPas

l，5N／mm2
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3．SPRZBT
3．1．WVma捌niaogehe
Og6hewymaganiadotyczacesprzetupodanowOST，，Wymaganiachog6hychDpkt・32・

DOWykonywanProbotnalezystosowa6elektrommzedziaidrobnysprzetbudowlany・
DowykonywanlarObotnalezystosowaC：

−pe庇leiwa肱も
−mieszadねn坤edzanewiertakaelel叫ycznaorazp句emnikidoprzygotowaniakompozyqii
Skladnik6W魚rb，

一natrySkoweagregatymalarskieze町中arkami，
−drabinyinlSZtOWam血

4．TRANSFORT
4．1．WVmaganiaogdLne

Og61newymaganiadotyczacetramportupodanow。Wymaganiachog6lnych

pkt．3．30g6ln句

SPeCyfikaqiitechhcznei．

4．2．TransDOrtmateriaI6w
Farby

w

szczelnych

opakowaniach

mozna

przewoziC

dowolnymi

nodkami

transportu，

Zabezpieczoneprzeduszkodzeniami．

4．3．PrzeChowIWanieis肋dowaniemateriaI6w
Prz朋howywaC w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych F雌ied

WPbTWemWarunk6watmos危rycznychwtemperaturzedodal山崎，ZgOdniezinstnkqiaproducenta．

Farbychlorokauczukowedomalowaniaznak6wprzechowywaCzdalaodを6dねogma．

5．WYKONANⅢROBeT
5．1．WVmaganiaofIbLne
Og61newymaganiadotyczacekontrolijakoScirob6tpodanow

Wymaganiachog6lnych

pkt．5

0g6ln句specyfikaqiitechniczn屯

5．2．WarunkiDrzVStaDieniadomb6t

PrzedprzystapieniemdowykonywaniapowbkmalarskichpokrywczychnaleZyzakohczyCroboty
budowlanestanusmOWegO．
Powierzchl高ebetonowepowinnyby60CZySZCZOneZWyStaiBcychgrudekzwlaZanegObetonuoraz
thlStychplamikurzu・WystZ南Ce elementy metalowe，kt6rych nie mozna usunac powimy byC

Zabezpieczoneantykorozカnie．

UbytkiwpowielZChJht鳩tOnunalezywyl記hiezaprawacementowahbspeqialnymimieszankami
Gosiad魂cymiaprobatytechniczne）zodpowiednimwyprzedaeniemizatlZe6takabyjeir6wnoS6

0dpowiadaねca的otacz魂cqIPOWierzchni．
Wszelkieuszkodzeniatynk6wpowhTybye uunieteprzezwypehienieodpowiedniazapravt均

Ce竺entOWaizatartedor6mqPOWlerZChni・Powierzchniatynkdwp叩imabyCpozbawiona
ZanleCZySZCZehawy的cemetaloweelementyzabezpieczoneantykorozyJnle．
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Podlozazpかtkartonowo−gbsowchodkurzone，bezplamthszczu・Wkretymoc可aceorazstyki
pbTtPOWinnybyCzaszpachlowane・Uszkodzmne宜agmentypbTtnaPraWionemasaszpachlowa，na

kt（毎Wydanoaprobatetechniczna・
WpnリPadkustwierdzenianiezgodnoScipodbZyzwymaganiamijw・nalezyokreSli6zakresprac，

rodziemateria16worazsposobyusunieciatychniezgodnoScLNastepnieprzeprowadziCponowna
kontrolepodbZyaw）mikiodnotowaCw最）m五eprotokohlkontnoliiwpisudoDziemikaBudowy

53．PHⅣgOtOWanieDOdioza
RobotymalarskieniepowinnybyCprowadzone：
−

POdczasopad6watmos庭rycznych（wprzypadkurob6tnazewnqtrzbudynku

−

W temPeraturZe POn軸＋5oC，Z dodatkowym zai丸rzezeniem，aby w cl雑叩doby nie

nasteImWatSPadektemperaturypon軸OoC，
−

WtemPeratu重ZePOWD商25oC，Zdodatkowymzastrzezeniem，abytemperl競uraPOdbZanie
byねwyZszani220oC（np・Wmiqiscachbardzonaslonecznionych）・

WprzypadkuWyStaPieniaopad6wwtrakcieprowadzeniarob6tmalarskichSwiezopomalowane，
niewyschnietepowierzchlienaleZyoslonie・

Robotymalarskie moznarozpoczaC，jezeliwilgotnoSCpodbZymineralnych（tynki，beton，nnm，
P軌ywlbknisto−mineralneHp・）przewidzianychpodmalowaniejestwiekszanizpodanowtablicy
nrl，aWPrZyPadkupodlozydrewnianychniewiekszaniz12％
N wiwikszaくねpuszczaln。Wi毎otnoS pOdlo砂minera砂chp72eZnaCZOTyChpodmalowanie
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Pracemalarskie−Zabezpieczeniaantykorozyine napodbzachstalowychprowadzi nalezyprzy
WilgotnoSciwzglednqipowietrzaniewiekszqiniZ80％．
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zar肥Wni6

0dpowiednia

Wentyla（涙．

TvnkiiDOWierzchniebetonoweigiDSOWe
Podlozeposia（hj cedrobneuszkodzmiapowierzchnipowimyby naprawioneprzezw）Pehienie
ubytkdwzaprawacementow0−WaPiema．Powierzchliepowinnyby60CZySZCZOneZkLm狐ibrudu，
WyStajBcychdrut6W，naCiek6wzaprawyitp．OdstaBcetynkinalezyodbiC，arySyPOSZerZyCi
POnOWnleWyI氾hiCzaprawacementowo−WaPlema．
NoweniemalowanetynkipowimyodpowiadaCwymaganiomokreSlony竺WSZCZeg61owej
SP∞ynkaqiitechl高czneidlarob6ttyIkowych・Wszemeuszkodzeniatynk6wpowlmyby uusuniete
PrZeZWyPehienieodpowiedniazap同Waizatartedor6wnejpowierzchni・Powierzchniatynk6w
POWlmaby6pozbawionazanieczyszczeh（np．kunM，rdzy，thlSZCZu，Wykwitdwsolnych）．
Tynkimalowaneuprzednio鰹LrbamipowimybyC○○ZySZeZOneZeStarqi鹿Lrt⊃yiwszemch
Wykwit6w

oraz

odkunmnei

umyte

woda．Po

umyciu

powlerZChha

tynk6w

nie

powinna

WykazywaC針ad6wstar匂魚rbyanipyhpostareipowlocemalarskiをUszkodzeniatynk6wnalezy
naprawi60dpowiedniazaprawa，Zalecanaprzezproducentawyrob6wmalarskich．
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WilgotnoSCpowierzchrhtynkdw（malowanychjakiniemalowanych）niepowinnaprzekracza6
WartOScipodanychwtablicyl．
Wystaiacelub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powimy by6

zabezpieczone

amykoroz九重竜．

Powierzchniemetalowe
Elementystalowepowimyby60CZySZCZOne，OdthlSZCZOneZgOdniezwymaganiaminomyPN−ISO

8501−1：2007，dladanegotypu患rbypodkhdowも．
StopiehczystoSciprzygotowan賜POWierzchIhpowinienbyCzgodnyzoznaczeniamiwtabeli

system6W−2il／2
0strekrawedzieispawypowinnyby60brobionezgodniezwymogaminormyPN−ISO8501−3
Nalozeniepierwszejwarstwypowbkochmmychpowimonastap竜niep6Znieini26godzinod
Zakohczeniapnocesuprzygotowaniapowierzchni．

5．4．Gruntowanie

TⅥkiiDOWierzchniebetonowe
Przymalowaniutarbamiemulsyjnyml：
一POWierzchnibetonowychlubtynk6wzwyktychniezalecasiegruntowania，OileSwiadectwo
dopuszczenianowegorodzaiufarbyemulsyjnqJniepodajeinaczg，
−naCⅢomychpodbZachnaleZystosowa6do gruntowania言iarbeemulsyjnarozciehczona

WOdawstosunkul：3÷52tegosamegorodzau魚rby，ZjakiegoprzewidLJesieWykonanie
POWlokimalarskiqi．
Przymalowaniu魚rbamiolejnymiisyntetyI詑nymipowierzchniepowierzchnienalezyzagruntowaC

rozciehczonympokosteml：10okost：bemynalakiemicza）．

Powierzchniestalowe

Przy malowaniu farbamiepoksydowymlelementdw stalowych stosue sle Odpowiednie farby
POdkねdowe．

PrzedmalowaniemnalezyspmwdziCzaokragleniekrawddziioczyszczeniespaw6W・aWra空
POtrZebyusunaCwszystkieostrekantyprzezoszli的wanie・Elementyprzewidzianedo spawama，
ruchomeczeScitracenalezyzabezpieczyCprzedpomalowaniemprzezoklqienietaSmamalarska．W

PierwszqikoleinoScinalezypokryCgruntemprzylやmOCyPedzla：kmwedzie，OtWOry，n）ynk6wi
Slub，OCZySZCZOneSPOmySPaWalniczeimqlSCatrudnodostepne．

Zalecanymspo90bemnakladaniagruntunakonstmkqiejestnatryskhydrodynamiczny
（bezpowietrzny）．

5．5．WarunkiofZ6meDrOWadzeniapobbtmalarskich
RobotymalarskiepowimybyCprowadzone：
−PrZy POgOdzie bezwietrzndi bez opaddw atmosferycmych（w przypadku rob6t malarskich
ZeWnetrZnyCh），

−WtemPeraturZenieniZszdniZ＋5。C，Zdodatkowymzastrzezeniem言わWClai担dobynienastapi

SpadektemperaturyponiZqiOOC，
−WtemPeraturZeniewyzszdniz25。C，Zdodatkowymzastrzezeniem，bytemperaturapodbZanie

PrZeWyzSZyね20oC（np．wmiqiscachbardzonasbnecznionych）．

Wprzypadkuwystapieniaopad6WwtrakcieprowadzeniarobdtmalarskichpowierzchnieSwie20
POmalowane（niewyschniete）nalezyosloni6．
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RobotymalarskiemoznarozpoczaC，jezeliwilgotnoSCpodlozyprzewidzianychpodmalowanienie
przekraczaodpowiednichwartoScipodanychwpkt・5・3・

Prace malarskie na elementach metalowych moZna prowadzi6przy wilgotnoSci wzglednqi
POWietIZaniewiekszqiniZ80％・

Przywykonywaniupracmalarskichwpomieszczeniachzamknietychnalezyzapewni60dpowiednia
Wemylaqie．

Robotymalarskie魚rbami，emaliamilublakieramirozpuszczalnikowyminalezyprowadziCzdaleka
odotwartychZr6delognia，narZddziorazsilnikdwpowodLljacychiskrzenieimogacychbycZr6dIem

poZam・
Elementy，kt（誼ewczasierob6tmalarskichmogaulecuszkodzeniulubzanieczyszczeniu，nalezy
zabezpieczyeiosloniCprzezzabrudzeniemfarbami・
Elementy，kt6re w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniulub zabrudzeniu，nalezy

ZabezpieczyCiosloniC・

FarbymoznanakladaCpedzlemWa臆emlubnatryskiempneumatycznym・WykonywaCmalowanie
dwuwarstwowozgodniezzaleceniamiproducentaOatrzkartytechliczne）・

PowbkizfarbpowimybyCniezmywalne，PrZyStOSOWaniuSrodk6wmyiaCyChidezynfek1両cych・
Powlokipowimydawa6aksamitno一matOWyWygladpowierzchrh・Powlokiz魚rbilakierdw

olqinychisymetycznychpowimymieCbarⅥ吟jednol的zgodniezewzorce叫PowIokipowinny
mieCjednolitypolysk．PrzymalowaniuwielowarstwowymnaleZynaposzczeg61newarstwy
stosowaCfarbywr62nymodcieniu・

WymaganiadlaDOWlok：
−

Wyglad zewnetrzny−barwa powlok powinna byCjednolita，a POWierzchnia powk）kbez

u侶Zkodzeh，Smug，PlamiSlad6wpedzla，

一

日mb成るmhlOO甲山

一

PrZyCZePnO56dopodbzalstopieh，

−

elastycznoS6−2gietapowloka na swormiu o Srednicy mm nie wykaz巾e peknieelub

Odstawaniaodpodloza，
一

−

tWardogCwzgledna−min．0，1，

0dpomoS nauderzenia一maSaO，5kgspad南CaZWySOkoScil，OmniepowinnapowodowaC
u Zkodzeniapowloki，

NowetynkimoZnamalowaCpo1−4tygodniach，WilgomOS6tynkdwniepowinnaprzekracza64％
（wgzalece血producentafarby）・
PracemalarskienalezyprowadziCwtemperaturze5−30oC・

Farbemo如ananosiepedzlem，Wakiemlubmetodanatrysku・
Przedmalowaniem魚rbynaleZydokhdniewymieszaC．
Do pierwszego malowania魚rbe rLalezyrozciehczyC wodawiloSci20−30％・Koleine warstwy

mozna nakladaepo wyschnieciupoprzednichC・PO2−3godzinach，uzyW魂c farby olepkoSci

handlowqi．Dopehegopokryc竜podk）Zawymaganejest2hb3krotnenaIozenie魚rby．
Do魚rb nie mozna dodawae farb klqiowych，WaPna．lmxlyiimych farb emulsyjnych．Farb

akrylowychniemoznanakladaCnapowierzchnieza叩OWanemlekiemwapiemym・
Pomieszczeniapomalowaniu

魚rbami akrylowymlnalezywietrzyCdozanikuzapachuipotym

CZaSienad如asiedouzytkowania．

ZabrudzonepowlokimalarskiemoZnazmywaewodazdodatkiemdetergentdw．

WvkonvwanieDOWlokmiedzvwarstwowvchinawierzchniowvchnaelementachmetalowvch．

72

SSTO5−ROBOn／MLARSKIE

Podstawowatechnikanakladaniafarbjestnatryskhydrodynamiczny（bezpowietrzny）．Dobieri南c

SPrZetdorodzaiunatryskiwanqi魚rby，naleZywziaCpoduwagenastep塙ceparametry：1epkoSC．
gestoSC，rOd祖iplgmentuiwymaganatemperaturetarbywczasienakladania．
NakJadanie nastepnych warstw moze zostae przeprowadzone po caH

OWitym wyschnieciu

（utwardzeniu）poprzednio wymalowanqipowloki・NalezyzachowaC minhalne czasy schniecia
POdawane przez producenta・W przypadku farb chemoutwandzalnych nalezy zwr6ciC r6wniez

uwagenamaksymalnadopuszczalnaprzerwepomeizynakladaniemko均nychwarstw．

KazdapowlokapowinnabyC nlo20namOZliwierdwnomiemieibezpozostawieniamlqSC nie
POkrytych．

IloSCigruboSCnakladanychwarstwzgodniezwytycznymiproducenta

5．6．WvkonanierobbtmaLarskichwewnetrznvch

RobotymalarskiewewnatrzbudynkumoZnarozpoczaC，kiedypodloZaspehiaiawymaganiapodane

WPkt5．2．，aWarunkiwpkt5．3．
PierwszemalowanienaleZywykonaCpo：

−Cakowkym ukohcze叫ro的hltalacyjnych，C・WOdociagowych・kanalizacyjnych，
Centralnego ogrzewanla，gaZOWyCh，elektrycznych，Z WI融tkiem zaloZenia urzadzeh

SanitamychorazamaturyoSwietleniow諒

−
−
一

Wykonaniupodlozypodwyk心dzinypodlogowe，
ulozeniupodIdgdrewnianych，tZW．bia霊ych，
CaHtOWitymdopasowaniuiwyregulowaniustolarki，leczprzedoszkleniemjeSlistolarka

niezostaねwykohczona魚brycznie．
−

DrugiemalowaniemoZnawykona po：一

一

WykonaniubialegomontaZu

−

ulozeniu posadzek（z w）南tkiem wyl由dzin dywanowychiz tworzyw sztucznych）z

−

PrZybiciemlistewprzySciemychicoko16W，
OSZkleniuokien，jeSliniebylotowykonane魚brycznie．

Prace malarskie nalezyprowadziC zgodniezinstruk（塙producenta farbzawieraJaCainfbmaqe

Wymlenionewpkt．5．3．i5．4

5．7．WvmaganiadolvczacepowlokmaLarskjch
WvmaganiawstosunkuくわZ，OWlokzfdl・bd閥。eTIWinVCh

PowbkizfarbdyspersylnyChpowinnyby6：
a）niezmywalneprzy南OSOWaniuSrodk6wmyjacychidezynfekujacych，Odpomenatarciena
SuChoinaszonowanieoraznareemulgaqe，
b）aksamitno一matOWelubposiadaCnieznacznypoJysk，

C）jednolitqibarwy，r6wnomieme，bezsmug，Plam，ZgOdnezewzorcemproducentai

dokumentaqiaprqjektowa，
d）bezuszkodzeh，PrZeSwitdwpodloza，Slad6wpedzla，
e）bezzhJSZCZeh，Odstawaniaodpodlozaorazwidocznychlaczehipoprawek，

Dbezgrudekpigment6wiwypehiaczyulegaiacychrozcieraniu．
DopuszczasiechropowatoSCpowlokiodpowiad斬canodz年iowifakturypokrywanegopodloZa．

WvmaPaniawstosunkudbDO諦okzfdrbnarozDuSZCZalnikowvchsDOiwachZVWicznVChorazfdrb
na堪れウiwachZywicznVChrozcieICZalnyChwotね

PowlokitepowimybyC：
a）OdpomenazmywaniewodazeSnodkiemmyjacym，tarCienasuchoinaszorowanie，
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b）bezuszkodzeh，Smug，Plam，PrZeSwitdwiSlad6wpedzla，
C）zgodnezewzorcemproducentaidokumentaqiaprqiektowawzakresiebarwyi

pobsku・
DopuszczasiechropowatoSCpowlokiodpowiad魂CarOdz＊wi魚kturypokrywanegopodloza・

Przy jednowarstwowq powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne mleJSCOWe PrZeSwhy
podloza．

NiedopuszczasleWtegOrOdzajupowbkach：

a）S騰k誼，
b）hlSZCZeni専epowlok，

輝b
C）odstawanlaPOWlokodpodloza．

bez：wpostacisuchychmieszanekorazjdrbnaAPOih

Powlokizfarbmineralnychpowinny：

a）rdwnomiemiepokrywaipodloZa，bezprzeSwit6W，Plamiodpryskbw，
b）nieScieraCsieinieobsypywaCprzypotarciumiekkatkaninabawehiana，

C）niemieCSladdwpedzla，
d）wzakresiebarwyipobSkubyCzgodnezwzorcemproducentaorazdokumentatja
Prqiektowa，

e）by60dpomenazmywaniewoda（zaw）jatkiemfarbwapiemychicementowychbez

dodatk6wmodyhkLJacych），
DniemieCprzykregozapachu．
DopuszczasleWtegOrOdz勾upowlokach：
a）napowlokachwykonanychnaelewaqiachni句ednolityodciehbarwypowlokiw
miqiscachnaprawtynkupohakachrusztowah，OPOWierzchlikazdegoznichnie

PrZekmcz明Cqi20cm2，
b）chropowatoSCpowlokiodpowiad2両rodzかwi魚kturypokrywanegopodtoza，

C）odchyleniado2mmnalmorazdo3mmnaca的dhJgOScinaliniachstykuodmiemych
banv，

d）Sladypedzlanapowbkachjednowarstwowych．

WmaganiawstosunkutkDOWわkzlakier（WnaSDOiwach2vwicznvchwodbrozciehczalnVChi
rozz）uSZCZalnikolWCh

Powlokizlakier6wpowimy：
a）mieCjednolitywodcieniuipobskuwyglad，ZgOdnyzwzorcemproducentai

dokumentaqaprqiektowa，
b）niemieCSlad6wpedzla，Smug，Plam，ZaCiekdw，uSZkodzeh，PeCherzyizmarszczeh，
C）dobrzeprzylegaCdopodk）za，

d）mie60dpomoSCnazarysow中aiwycieranie，

e）mie60dpomoSCnazmywanleWOdazeSnodkiemmyjacym．
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6．KONTROLAJAKOSCIROBOT
6．1．WmafIaniaogdlne

OgdlnewymaganiadotyczacekontrolijakoScirob6tpodanow，，Wymaganiachog6lnych

pkt．5

0g6lneispecy鮒⊂aCjitechniczn屯

6．2．Badania‖DOd10互Ⅳt）Odmalowanie
Badanie podloZa pod malowanie，W ZaleZnoSci od jego rodzaiu，nalezy wykonywaC w

nastepLUaCyChtemlinach：

一

dlapodlozabetonowegoniewczeSnidnizpo4tygodniachoddatyjegowykonania，

一

dlapozostaqchpodloZy，POOtrZymaniuprotokohlZichprz車中

Badanie podloza powimo byC przeprowadzane po zamocowanlul Wbudowaniu wszystkich
element6wprzeznaczonychdomalowania・

Kontrolapowinnyby60bjetewprzypadku‥
一

murdw ceglanychi kamiemych−

ZgOdnoSC wykonania z projektem budowlanym，

dokhdnoSCwykonaniazgodniezeszqZeg61owaspecy徹両年teChnicznarob6tmurowych・
WyPehieniespoin，WykonanienaprawluZuPehieh，CZyStOSCpowierzchni，WilgotnoSCmuru，

−

POdlozybetonowch−dokねdnoSCizgodnoS wykonaniazprqjektembudowlanymoraz
szczegdlowaspecyHkaqiatechnicznarobdtbetonowych，CZyStOSCpowierzchni，Wykonanie
naprawiuzupehieh，WilgotnoSCpodloza，Zabezpieczenieelement6wmetalowych，

一

tynkdwzwyk叫chipocienionych−ZgOdnoSCzprqiektem，r6wnoSCiwygladpowierzchniz

uwzglednieniemwymagahokreSlonychwsz？Zeg6low句PeCynkaditechnicznqirob6t
tynkowych，CZyStOSC powierzchni，Wykonanle naPraWl uZuPehieh，Zabezpieczenie
element6wmetalowych，WilgotnoSCtynku，
−

POdlozyzdrewna−WilgotnoS㍉StanPOdloza，WygladiczystoSCpowierzchni，Wykonanie
naprawiuzupehieh，

−P軌gipsowo−kartonoYyChiw16knisto−mineralnych−WilgotnoSC，WygladiczystoSC
POWierzchni，Wykonanle naPraWiuzupehieh，Wykohczenie stykbworazzabezpieczenie

Whetew，
−

element6wmetalowych−CZyStOSCpowierzchni．

DokねdnoSC

wykonania

mur6w

nalezy

badaC

metodami

opisanymi

w

szczeg610wej

SPeCynkaqiitechnicznejrob6tmurowych・

R6wnoSC powierzchnitynk6w nalezy sprawdzaC metodamipodanymiw szczegdlowqi
SPeCynkaqiitechniczndrob6ttynkowych・
Wyglad powierzchni podlozy naleZy oceniaC wizmlnie，Z OdlegloSci okolol m，W

rozpmszonymSwietledziemymlubsztucznym・
Zapylenie powierzchni（Z Wyjatkiem powierzchni metalowych）nalezy oceniaC przez

przetarciepowierzchnisucha，CZyS句relやWprzypadkupowierzchnimetalowychdoprzetarcia
naleZyuZywaCczyst匂SZmatki・
WilgotnoSC pOdbzy nalezy oceniaC przy uZyciu odpowiednich przyrzad6W・W przypadku

w印PliwoScinalezypobra6pr6bkepodlozaiokreSliewilgotnoSCmetodasuszarkowo−WagOWa・

WynikibadahpowinnybyCpor6wnanezwymaganiamipodanymlWPkt・5・3・・Odnotowanew
fbmieprotokohkontr0時wpISanedodziemikabudowyiakceptowaneprzezinspektoranadzoru

75

SSTO5−ROBOTYMALARSKIE

6．3．BadaniamateriaI6w
FarbyiSrodkigruntl扇peuzytedomalowaniapowimyodpowiadaCPN
BezpoSrednioprzeduZyciemnaleZysprawdziC：
−CZydostawcadostarczyldokumentySwiadczaceodopuszczeniudoobrotuipowszechnegolub

jednostkowegozastosowaniawyrob6wuzywanychwrobotachmalarskich
−teminyprzydatnoScidouZyciapodanenaopakowaniach，

−WygladzewnetrznyfarbywkaZdymopakowaniu・

Ocene wygladu zewnetrznego naleZy przeprowadz姐6

wizualnie・Farba powinna stanowiC

jednorodnawkolorzeikonsystenqlmieszanme・
Niedopuszczalnejeststosowaniefarb，Wkt6rychwidae：

a）wprzypadkufarbciekbTCh：
−SkoagulowanespoIWO，
−nieroztartepigmenty，

一grudkiw）Pehiaczy（zw】舶tkiemniektdrychfarbstrukturalnych），
−kozuch
一gladypleSIli，

−trV可yJniedajacysie Ties雪空d・
一nadmieme，utrZym可acesleSPlenlenie，
一Obcewtra（鵜nla，

−ZaPaChgnilny，
b）wprzypadkufarbwpostacisuchychmieszanek：
−SliねypleSni，
−Zbrylenie，

−Ohe噂Cen広
一Z坤aChgnilny．

6．4．Badaniawczasiewkonvwania∴rOb6t
Badaniawczasie rob6tpoleg劉庖na SPraWdzaniuzgodnoSciwykonywanychrob6tmalarskichz

doku的nta鴎Prqjektowa・Yymagal五aminini華zqispecynk南iiinstrukqjamiproducentdwfarb・

Badaniatewszczeg61noScipowlmydotyczyCsprawdzeniatechnologiiwykonywanychrob6tw
Zakresiegruntowaniapodbzyinakねdaniapowtokmalarskich．

PowierzchniadomaIowania．

KontrolastanutechhcznegopowierzchliprzygotowanqidomalowaniapowinnaobもmowaC：
−

SPraWdzeniewygladupowierzchni，

−

SPraWdzeniewsi＊liwoSci，

−

SPraWdzeniewyschnieciapodloza，

−

SPraWdzenieczystoSci，

Jezeliodbi6rpodlozaodbywasiepodhlZszymczasieodjegowykonania，nalezypodtozeprzed
gruntowaniemoczySciC．

Badanjepowimoob如nowaC：
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ーOkreSlenie stopnia skarbonizowania tynku wapiemego∴CementOWO−WaPiennego・

cementowego，POPrZeZZeSkr証はniewarstwytynkuogr・4mmlZWilZeniezeskrobapego
mlqiSCal％

roztworem alkoholowym

氏noloRaleiny

−

jezeli wyst雀Pi zabarwienle

ciemnor620We−tynknalezyuznaCzaniedostatecznieskarbonizowany・
−Ok・℃Slenie utwandzenia przygotow望IyCh tynkdw，POPfeZ kHkakrotne potarcie dlonia

powierzchniisprawdzenieczyzpowlerZChninieosypuJaSleZiarenkapiasku，

−

SPraWdzeniewsiakliwoScinalezywykonaCprzezspryskaniepowierzchniprzewidzianqido
malowaniawoda．CiemnleJSZaPlamazwi120nqlPOWierzchnipowinnanastapiCniewcze誼iej

nizpo3S・

W przypadku element6w stalowych kontroli oczyszczenia powierzchni dokonue sle
organoleptycznie por6wnujac powierzchnie∴stali z wzorcami∴tbtograncznymi nomy

PN−IS0−8501−1・W przypadku okreSlania chropowatoSci nalezy poshJZyC sie wzor∞Wymi
komparatorami・ZapyleniepowierzchnistalowychnaleZyoceniCprzezprzetarcieczystaszmatka・

WilgotnoS60CeniCprzyuZyciuodpowiednichprzyrzaddw・

Robolvmalarskie．
BadaniapowlokprzyichodbiorachnalezyprzeprowadziCpozakohczeniuichwykonania：

−

dlatarbemulsyjnychniewczehiqjniZpo7dniach，

−

dlapozostabchniewczehidniZPO14dniach・

Badania przeprowadza sie przytemperaturze powietrza nie niZsz句od＋50C przy wilgotnoSci

POWietrzamnlqSZqiod65％・
Badaniapowinnyob nmOWaC：
−

SPraWdzeniewyg1両uzewnetrznego，

−

SPraWdzeniezgodnoScibarwyzewzorce山

一

SpraWdzeniepowlokinazarysowanieiuderzenia，SPraWdzenieelastycznoSciitwardoSci

OraZPrZyCZePnOScizgodniezodpowiedniminormamlPahstwowyml・
JeSlibadaniadadzawynikpozytywny，tOnObotymalarskienalezyuzna zawykonaneprawidlowo．

Gdykt6rekoIwiekzbadahdalowynikujemny，naleZyusunaCwlkonanepowlokiczeSciowolub
CakowicieiwykonaCpowt6mie．

RobotymalarskienaleをyuznaCzawykonaneprawidlowojezeliprzeprowadzonebadaniadadza

Wynikpozytywny．Wprzypadkugdykt6rekoIwiekzbadahdalowynikLLiemny，nalezyusunaC
WykonanepowlokiczeSciowohbca膿owicieiwykonaCjepowt6mie・
OcenapowinnaobqjnowaC：
−

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powloki malarsk串

CZyli stwierdzeniu rdwnomiemego

rozloZeniafarby，jednolitegonateZeniabarwizgodnoScizewzorcemproducenta，brakuprzeSwit6W
idostrzegalnychskupisklubgrudeknieroztart（謁OPlgmentulubwypehiaczy，brakuplam，Smug，

ZaCiek6W，PeCherz6wodstaiacychplat6wpowloki，Wid00ZnyChokiemSladdwpedzlaitp・，WStOpniu
kwalinkLJacympowierzBhniemalowanadopowlokodobr匂jakoSciwykonania．
−

Sprawdzenie odpomoScipowlokinawyCleraniepoleg明Cenalekkim，kilkukrotnympotarciuJg
powierzchnimiekka，Wehianalubbawehianaszmatkakontrastowegokoloru・

−

SprawdzenieodpomoScipowlokinazarysowanie．

−

SprawdzenieprzyczepnoScidopodlozapoleg…南cenaprdbieoderwaniaostrymnarz ddziempowtoki

Odpodloza．WprzypadkupodloZymatalowychnalezystosowaCmetodeopisanawPNEN−IS0−
2409
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−

SprawdzenieodpomoScipowloki工LaZmyWaniewodapolegと南CenaZWilZeniubadan匂POWierzchni
POWlokiprzezkilkakrotnepotarciemiekkaSZCZOtkalubszmatl卑

Wynikikontrolimateriah5WirobbtpowimybyekaZdorazowowpISyWanedodziemikabudowy
6．5．BadaniawczasieodbiorurObbt

Badaniawczasieodbiorurob6tprzeprowadzasiecelemocenyczyspehionezostabwszystkie
Wymaganiadotyczacewykonanychrob6tmalarskich，WSZCZeg6lnoSciwzakI℃Sie：

−ZgOdnoScizdokTnen専車重ektowa，SPeCyHka擁techniczna（sz？Zeg6lowa）vn岨ZZ
WPrOWadzonymiznhanaminamesionymiwdokumenta蝉powykonawczg，
−jakoScizastosowanychmateriak5wiwyrob6W，

−PraWidk）WOSciprzygotowaniapodlozy，
−jakoScipowlokmalarskich．

Przybadaniachwczasieodbiorurob6tnalezywykorzystywa wynikibadahdokonanychprzed
PrZyStaPieniemdorob6tiwtrakcieichwykonywaniaorazzapisywdziemikubudowydotyczace
Wykonanychrob6t．

Badaniapowlokprzyich odbiorze nalezyprzeprowadzai∴nie wczehiqiniZ po14dniach od
Zakohczeniaichwykonywania．
BadaniatechhcznenaleZyprzepnowadzaewtemperaturzepowietrZaCOnaimniej＋50Ciprzy

WilgotnoSciwzgledneipowietrzanieprzekracz魂Cも65％．

OcenajakoScipowbkmalarskichobqimue：
−

SPraWdzeniewygl軸uzewnetrznego，

−

SPraWdaeniezgodnoScibarwyipobTSku，

−

SPraWdzenieodpomoScinawyCleranie，

−

SPraWdzenieprzyczepnoScipowloki，

−

SPraWdz記nieodpomoScinazmywanie．

Metodyprzeprowadzaniabadahpowlokmalarskichwczasieodbiorurobdt：
a）Sprawdzeniewygladuzewnetrznego−Wizualnie，OkiemnieuzbrqionymwSwietle

rozproszonymzodlegloSciokobO，5m，
b）SprawdzeniezgodnoScibarwyipoIysku−PrZeZPOr6wnaniewSwietlerozproszonymbarwyi

POlyskuwySC山南teipowbkizwzorcenlPrOducenta・
C）SprawdzenieodpomoScipowlokinawyCleranie−PrZeZleklde，kilkukrotnepocieraniejei

POWierzchniwehianalubbawehianqSZmatkawkolorzekontrastowymdopowlokLPowloke
nalezyuzna zaodpomanawycierame言直e naszmatceniewystapib，Slady魚rby，
d）SprawdzenieprzyczepnoScipowloki：
−

naPOdlozach mineralnychimineralno−W16knistych−PrZeZ Wykonanie skabelem siatki

nacieCprostopadlychobokuoczka5mm，PO100CZekwkazdastroneana5時Pnieprzetarciu

−
一

Pedzlemnacietqipowbki；
PrZyCZePnOSepowlokinaleZyuzna zadobra，jezelizadenzkwadracik6wniewypadnie，
na POdlozach drewnianychi metalowych一metOda OPisana w normie PN−ENISO

2409：1999，
e）SprawdzenieodpomoScinazmywanie．一PrZeZPieciokrotnesilnepotarciepowlokimokra
namydlonaszczotkaztwardqiszczecmy，anaStePniedokhdnesphJkanie壇WOda pomoca
miekkiegopedzla；POWlok nalezyuzna zaodpomanazmywanie，jezeliplanamydlanana

SaCZOtCenieulegniezab？el五uorazjezelipowyschnieciucalabadanapowk）kabddzie
miaねjednakowabarweimepowstanaprzeSwitypodloZa．
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W）mikibadahpowimybyCpor6wnanezwymaganiamipodanymiwpkt・5・5iopISaneWdziemiku
budowyi protokole podpisanym przez przedstawicieliinwestora（zamawiaiacego）oraz

Wykonawcy．

7．0BMIARROBeT
Og6lnezasadyobmiarurob6tpodanowSTDWymaganiachog6lnych，，pkt・6・

Obmiarrob6tokmSlailoSCWykonanychrob6tzgodniezpostanowieniamiumoWy．IloS nob6t
ObliczasieWedhlgPOmar6wznatury，ZuWZglednieniemwymagahtechcznychzawartychw
niniqiszqiSTiuimuiewksiedzeobmianl．
Wszystkie urzadzeniaisprzet pomi孤）Wy StOSOWane do obmiaru robdt podlegaia akceptaqii

InZynieraimuszaposiadaCwa加旧certy批ylegalizaく直

JednostkaobmiarowaWykonaniam2p中erzchni
Powierzchlhe

malowania

oblicza

sle

W

metraCh

kwadratowych

w

rozwmeclu，Wedhlg

rzeczywistych wymiar6W・Z obliczonqi powierzchni nie potraca sie otwor6Wi mieisc nie

malowanychopowierzchl五kazdegoznichdoO，5m2．
Dla言jcianisu飾6wzpronlamiciagnionymilubozdobami，OkienidnWi，element6waZurowych，
grz

直ik6winu∵nalezystosowaCuproszczonemetodyobmiaru．

8．0DBIbRROBOT
8．1．0gelnezasadvodbiorurob6t．

Og6hezasadyodbiorurob6tpodanowOST，，Wymaganiaog6lne

pkt．7．

8．2．Odbier関dIoZv
Zastosowanedoprzygotowan血podlozamateria重ypowimyodpowiadaewymaganiomzawartymw
nonnachpahstwowychlubSwiadectwachdopuszczeniadostosowaniawbudownictwie．Podloze，
POSiadajqcedhobneuszkodzeniapowimobyenaprawionepnzezwypehienieubytk6W．Z坤raWa

CementOWO−WaPiemadonob6ttynkowychlubodpowiedniaszpach16wka．PodbzepowlmObyC
PrZygOtOWaneZgOdniezwymaganiamiwpkt．5．

Jezeliodbi6rpodlozaodbywasiepodhlzSZymCZaSieodjegowykonanilLnalezypodhZeprzed
gruntowaniemoczySci6．

8．3．Wmaganiaprzvodbiorze
Sprawdaenie

wygladu

zewnetr：ZnegO

POWbk

malarskich

polegqiace

na

stwierdaeniu

r6wnomiemegorozlozeniafarby，jednolitegonatl率miabarwyizgodnoScizewzorcemproducenta，
braku przeSwituidostrzegalnych skupisklub grudek nienoztartego plgmentulub wlPehiaczy，

brakuplam，Smug，ZaCiek6W，PeCherzyodstai函ychpht6wpowloki，WidocZmyChokiem Slad6w
Pedzlaitp．，W StOPniu kwali創叫jacym powierzchrl喧malowana do powlok o dobr句jakoSci
Wykonania．

SprawdaenieodpomoScipowiokinawyCieraniepolegaiacenalekkim，kilkakmtnympotarciujej

POWierzchnimiekka・Wehianalubbawehiana平matlやkontraJStOWegOkoloru・
SprawdzenieodpomoScipowbkinazarysowanle．
Sprawdォenie przyczepnoSci powbki do podloza polegaice na prdbie poderwania ostrym
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narZdziempowbkiodpodloza・

SprawdzenieodpomoScipowlokinazmywaniewodapolegajacenazwilZaniubadanqipowierzchni
powbkiprzezkilkakrotnepotarciemokramiekkaszczotkalubszmatka・
Wynikiodbior6wmaterialdwirob6tpowinnybyCkaZdorazowowpISyWanedodziemikabudowy・

8．4．Dokumentvdoodbioruostatecznego
−

DoodbioruostatecznegowykonawcajestzobowiazanyprzygotowaCnastep南ce
dokumenty：

−

Protok610dbioruostatecznegorob6tsporzadzonywgwzoruustalonegoprzez

ZamaWlaJaCegO
−

DziemikiBudowyiR匂estryObmiardw（oryginaty）

−

DeklaraqiezgodnoScilubcebyHkatyzgodnoSciwbudowanychmateriat6wzgodniezST

−

Odbi6rkohcowypoleganaoceniewykon竺yChrobdtzwiazanychzusunie咋mwad
StWierdzonychprzyodbion蛤OStateCZnymlZaistniab，Chwokresiegwarancylnym．

−Odbi6rpogYaranCyjnybddziedokonanynapods的rwieocenyYizuahqiobiektuz
uwzgledniememzasadodbioruwstepnego・WprzypadkuprzyJeCiarob6twykonawcy
ZOStaniezwr6conawcabScikauqiagwarancylna，WimymprzypadkukauCjatazostanie

POmnlqSZOna・

9．PODSTAWAPLATNOScI

RozHczeniepo山勘zyzamawi＊cymaWykonawcabddziedokonane：ZgOdniezustaleniami
umowpowykonanluPehegozaknesunob6topisanychwniniqiszもzczeg6low匂specyHka萌（SST）
iichkohcowymodbiorze．

PodstawerozHczeniaorazphtnoSciwykonanegoiodebranegozakresLtrOb6tstanowiwartoSC
tychrob6tobliczonanapodstawieustalonegowumowiespoSOburozliczenlaZaOkreSlonyzakres
nobdtzuwzglednieniemzapis6wpodanychwOST，，Wymaganiaog61ne

pkt8．

Pねcisi zarobotywykonanezgodniezwymaganiamipodanymiwpunkcie5iodebraneprzez
Inspektoranadzorumierzonewjednostkachpodanychwpunkcie7．

RozHczenierobdtmalarskichmozebyCdokonanejednorazow？POWykonaniupehego
ZakregunObdtiichkohcowymodbiorzehbetaI氾miokreSlonymlWumOWle，pOdokonaniu工dbior6w
CZeSciowychrob6t．
Ostateczne rozHczenie．umowy pomiedzy zam証明的m a Wykonawca nastep垂Po
dokonaniuodbiorupogwarancyJnegO．

9．1．SDOSebnlatnoSci
Rozliczeniepomiedzyzamawi萌cym，aWykonawcabddziedokonane：ZgOdniezustaleniamiumoWy．

9．2．ZasadvobLiczaniacenviednostkowei

Podstawyrozliczenianobdtmalarskichstanowia okreSlonewdohmenlachumownych（0危rcie）

CenyjednostkoweiiloScirob6tzaakceptowaneprzezzamawl的∞gO．
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Cenalm2pracmalarskichobeimLJenastep南ceroboty：
−

PrZygOtOWaniestanowiskaroboczego，

−

dostarczeniemateriaめW，narZedziisprzetu，

−

uStaWienieniezbednychrusztowahipomostdw，

一

prZygOtOWanlePOdloza，

一

WyZnaCZeniepowierzchnimalowaniaiwykonaniezabezpieczeniasasiednichpowierzchni，

一

malowaniefarbaPOdkhdowa，

一

malowanietarbanawierzchniowa，

−

uPOrZadkowaniemlqSCaWykonywanianobdt，

一

uSunieciepozostak）Sci，reSZtekiodpaddwmateriah5W，

−likwida（涙StanOWiskaroboczego，
−
−

utylizaqeopakowahiresztekmateriat6wzgodniezewskazaniamiichproducent6W，
kosztypoSrednie，ZySkkalkulacyjnyiryzyko．

10．PRZEPISYZWTAZANE

PN−69信一10280

Roboty malarskie budowlane

魚rbami wodnymli wodorozciehczalnymi

魚rbamiemulsyjnymi．
PN−C−81907：2003

Wodorozciehczalne魚rbynawierzchniowe

PN−C−81914：2002

FarbydyspersyineStOSOWaneWeWnatrZ

PN−B−10280：1969

Rotx〕ty malarskie budowlane

魚rbami wodnymli wodorozciehczalnymi

魚rbamiemulsyJnymi．

PN−62／C−81502

Szpachldwkiikityszpachlowe．Metodybadah．

PN−ENISO6272：1999

Wyrobylakierowe−PomiarodpomoscIPOWloklakierowychnauderzenieza
POmOCaaParatuDuPont−a

PN−EN24624：1994，

Wyrobylakierowe一〇kreSlanieprzyczepnoscIPOWlokdopodlozaoraz

PrZyCZePnOScimiedzywarstwowg
BN−77／6701−04

Materialywykohcze亨WeStOSOWaneWbudownictwie・Oznaczenietrwat0gci
barwymetodaPrZySPleSZOna．

BN＿84／6117−05

Farbyemulsyinedomalowahwewnetrznych．

PN−C81914：2002

FarbydyspersyJneStOSOWaneWeWn印rz．

PN＿C81911：1997

Emalieepoksydowechemoodpome

PN−EN971−1：1999

Farbyilakiery．Temmyidenn雨edotyczacewyrob6wlakierowych．

TemlnyOgdlne
PN−ENlO62−1：2004

Farbyilakiery．WyrobylakierowelSyStemyPOWlokowestosowanena

（U）
PN−EN13300：2002

ZeWn印rznamuryibeton．

Farbyilakiery・WodnewyrobylakierowelSyStemyPOWbkowena
WeWnetrZneScianyisuHty．KlasyHkacja

PN−EN29117：1994

Farbyilakiery．OznaczaniestanucaZkowitegovJySChnieciaiczasu

PN−ENISO1519：2002

Farbyilakiery．Pr6bazginania（SWOrZehcylindryczny）

PN−ENISO4624：2004

Farbyilakiery．Pr6baodrywaniadoocenyprzyczepnoSci

CaHtOWitegowyschniecia
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SPECYFIKACJATECHNICZNA
WYKONANIAIODBIORUROBOTBUDOWLANYCH

SSTO6
0KLADZDJYZPLYTGIPSOWO二KARTONOWYCH
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SPISTRESCI
1．WSTEP
1．1．PrzedmiotSST
1．2．ZakresstosowaniaSST
1．3．0kregleniapodstawowe

1．4．Zakresrob6tobietychSST
1．5．0g61newymaganiadotyczacerobdt

2．MATERIALY
2工Wymaganiaog61ne
2．2．Materialypotrzebnedowykonaniarob6t

3．SPRZET
3．1．Wymaganiaog6lne
3．2．Sprzetdowykonywaniarobdt

4．TRANSPORT
4．1．Wymaganiaogdlne
4，2．Transportmaterialdw
4．3．Przechowywanieiskladowaniematerialbw

5．WKONANIEROBOT
5．1．Wymaganiaogdlne
5．2．Wamnkiprzystapleniadorob6t
5．3MontaZScianzpかtgipsowo−kartonowych

6．KONTROLAJAKOSCIROBOT
6．1．Wymaganiaog6lne
6．2．Badaniawczasiewykonywaniarob（it

7．0BMIARROBOT
8．0DBIORROBOT
9．PODSTAWAPLATNOSCI
8．PRZEPISYZWIAzANE
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l∴WSTEP

Przedmiotemniniejszejszczeg6low匂SPeCyHkaqiitecmcz専SaWymaganiadotyczacewykonania

iodbiorusystem6wobudowyiokhdzinzp埴GKnaruszclemetalowymz辛azanychwzwiazkuz

remontem pomieszczeh oraz wybranych element6w budynku administracyJnym Wqjew6dzkiego
InspektoratuOdhronySrodowiskawBydgoszczy，ul．PiotraSkargi2，85−018Bydgoszcz．
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Szczeg6loYa平eCynka函technicz中eststosowanajakodokumentprzetargowikontraktowy
PrZyZlecanlulrealizaqiirob6twymlenlOnyChwpkt．1．1．

1．3．0kreSleniat）Odstawowe

OkreSleniainazewnictwo uZytewnin萌sz匂szczeg610wqispecy徹脚串technicznqisazgodnez
ObowiazuJaCymipodanymlWnOrmaChPNiprzepisachPrawabudowlanego．
robotv budbwlane DflZIVIWVkonvwaniu okia（kin zdvt−WSZyStkie prace budowlane zwlaZane Z

Wykonywaniemokねdzinzpbtzgodniezdokumentaqiaprpjektowa，
konstruk畦蔓−upOrZadkowany zesp61polaczonych czeSci，ZaPrqiektowany w ceh zaI記Wnienia
OkreSlonegostopniasztlWnOSci，

UstaleniazawarteYnini＊Zかzczegdtowqispecy徹mjitechnicznか喧mujawszystkieczymoSci
umozliwiをiaceimaJaCenaCeluwykonanieSciandzialowychiobuddwzpかtgipsowo−kaltOnOWyCh
naruszciestalowym（wgprojektu），dokt6rychwykonaniazostalyuZytematerialyodpowiadajace
Wymaganiomnomlubaprobattechnicznych・

1．5．026Inewvma捌niadotvczacerobdt

Wykonawcarob6tjestodpowiedzialnyzajakoSCwykonaniarob6t，ichzgodnoSCzdokumentaqia
prqiektowa，SSTipoleceniamiInspektoraNadzoru・Og（ilnewymaganiadotyczacerobbtpodanow

Wymaganiachogdlnych

pkt．2ogdlnもspecy鮒乙aqjitechniczn屯
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2．MATERIALY
2．1．Wvmaganiao961ne
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw，ich pozyskiwaniai skladowania podano w OST

Wymaganiaog6lne，，pkt・3・1・

2．2．MateriaIvt）OtrzebrLedowvkonaniapobbt

PNtvgipsow0−kaHonowe

Pかygipsowo−kartonowezwyklegr・12，5mm（GKB）・
P小ygipsowo−kartonowewodoodpomegr・12，5nm，（GKBI）・

Pponlestalowezimnogiete
DovvkonaniarusztdwScian，OkladzinScianpowimybyCstosowaneksz融ownikizirmogietez

blachystalowも，OCynkowanもWgPN−H−92125：1989，gatunkuStOSwgPN−ENlOO25：20021ub

gatunkuDX51D＋ZwgPN−ENlO142＋Al：1997・
Ksztabowniki stalowe powinny bye powierzchniowo zabezpieczone przed kono劉麿POWloka

cynkowa（nanoszonaogniowo）charakteryz巾acasie：

一

gruboScia≧7LJm（100g／m21ub≧19LJm（275g／m2）badanawg PN−ENISO2178：1998

￠adaniemasypowlokiwgPN−ENlO142＋Al：1997），
−

PrZyCZePnOScia−brakzhlSZCZehwgPN−ENlO142＋Al：1997，

−

Wygladempowierzchni−bezwadwgPN−ENlO142＋Al：1997・

KふztahownikipotrzebnedowykonaniaokhdzinySciem専

一

K豆ztanownikipromowaneUW50，

−

KsztaHownikipro制owaneCW50，

−

Kzztl血ownikipromowaneUW100，

−

Kszta請OwnikiproⅢowaneCWlOO，

Akcesoriastalowe
shlzadoもczeniaksztahownik6wkonstrukqiinoSnqizpod霊02emimiedzysoba：

−lacznikiwzdh達ne，
−

uChwytybezporedniedhlgie，

−

uChwytybezpoSredniekrくitkie，

一
一

−

kokirozporoweplastikowe，metalowe，
kolkiszybkiegomontaZu，

kokiwstrzeliwane．

Wszystkie akcesoria powimy by wykonane ze stali ocynkowanqi wg wymagah jak dla
kszta五〇wnikdwstalowychwgpkt．2・3．

Akcesoriastosow？nedowykonaniasystem6wsuchqizabudowy：
−

taSmy spomowe：Z Wt6kna szklanego，SamOPrZylepna z w16kna szklanego，Perfbrowana

papierowa−do wzmacniania spoin miedzy pかami gipsowo−kartonowymi oraz spoin

naroznychiobwodowych，
−

uSZCZelkiobwodowe：POlietylenowegruboSci3，4mm，mCOWe5mm，ZWehymineralnejdo
lOmm−douszczelnianiapo互czehkonstrukqiizestropemiScianamibocznymi．
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Wkretv
Do mocowaniapかgipsowo−kartonowychdokszta虹ownik6wnoSnych，laczeniakszta社ownik6w

miedzy sobaorazmocowaniaproHliwuchwytachpowimybyC stosowane−Wkr亭ystalowe，
blachowkI卓ysamogwintuj ce．

Do wykonywanfpohczeh nl函zyptytamigipsowo−kartonowymioraz spoin．naroZnychi
ObwodowychpowmnybyCstosowaneglPSOWemaSySZPaChloweprzeznaczonedospomowania・Do

kohcowego平aChlowaniapかpowinna byistosoYana maSa SZPaChlowaprzeznaczona do
SZPaChlowanlaPOWierzchniowego・Warunkistosowanla maS SZPaChlowych okre的ainstrukもe
Producentdwdlaposzczeg61nychwyrob6W．

3．SPRZET
3．1．WvmaganiaogdIne
Og61newymaganiadotyczace坤雌亭upodanowOST，，Wymaganiaog6lne

pkt．3．2．

ZabudowyzpbTtgipsowo−kartonowychnalezywykonywaprzyuzyciuelektronarzedziidrobneqo
SPrZetubudowlanego・Wykonawcajestzobowiazanydouzywaniajedynietakiegosprzetu，kt6rynle

SpOWOdl房niekorzystnegow｝iywunajakoSCiSrodowiskowykonywanychrob6t．

4．TRANSPORT

Ogdlnewymaganiadotyczqcetranspo両町叩danow

Wymaganiachog6lnych

pkt・3・3specyfika函

technicznq．

4．2．TranspoHmateriaI6w

TransportmaterialdwodbywaslePrZyWSPOS6bzabezpiecz明CyJePrZedprzesuwaniempodczas
jazdy，uSZkodzeniem mechanicznym zawilgoceniemi zniszczeniem a OkreSlony winstrukqii

Producentaidostosowan句dopoIskichprzepis6wprzewozoWyCh．

Rozladunekmaterialdwrecznielubmechanicznie：rOZladunekpかpowin専OdbywaCsiewsposdb
ZmeChanizowany przy pomocy wdzka widlowego o udZwigu nm．200kglub zunawia
WypOSa20negOWZaWiesiezwidhmi．

4．3．PrzechowvwanieiskladowaniemateriaIdw

MaterialysystemdwsuchqjzabudowypowimybyCpakowanewsposdbzabezpiecz魂cyjeprzed
uszkodzeniemi zniszczeniem okreSlony przez producenta．Inst…kqia winna byC dostarczona

OdbiorcomwjezykupoIskim．NakaZdymopakowaniupowimaznidowaCsieetykietazawieraaca：
一

naZWeiadresproducenta，

−

naZWeWyrObuwgaprobatytechnicznqijakawyr6buzyskaL

−
￣

dateprodukqiiinrpartii，
Wymlary，

−1iczbesztukwpakiecie，
−

numeraPrObatytechnicznej，
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−

−

nrCenyHkatunaznakbezpieczehstwa，

Znakbudowlany．

SkねdowaniemateriaめwpowimoodbywaCsiewpomieszczeniachzamknietychisuchych・重m

poziomymimocnympodkねdzie・P即ykartonowo一gipsowepowimybyCpakowanewfbrmie
pakiet6W，ukIadanych poziomo na podkladach dystansowych・Pierwsza ptyta spehia role

opakowania．KaZdyz pakiet6wjestspietytaSnやStalowa・WysokoSeskladowaniadopieciu
pakiet6wjednakowqidhJgOSci，jedennadrugim

f．WYKONANIEROBoT
5．1．WvmafIaniaogbLne

OgblnewymaganiadotyczaCekontrolijakoScirob6tpodanow

Wymaganiachogdlnych

pkt5

0gdln匂SpeCynka函techniczn屯

5．2．Warunkinrzvstat）ieniadorob6t

Przedprzystapieniemdo wykonywania system6w suchqizabudowypowimybyCzakohczone
wszystkierobotystanusurowego，rObotyinstalacyinepodtyrkowe，ZamurOWanePrZebiciaibruzdy，
obsadzoneoScieznicedrzwioweiokieme．

Zalecasieprzystapieniedowykonywaniazabud6wpookresiewstepnegoosiadaniaiskurcz6w
mur6W売口POuPyWie4−6miesiecypozakohczeniustanusurow等0・
Przed rozpoczeclem PraC mOntaZoWyCh pomieszczenia powmy by60CZyS：ZiCZOne Z gruZul

Odpad6W．

Okhdzinyzpかgipsoyol翰rtOnOWyChnalezywykonywaewtemperaturzenieniZszejl竜＋50C
podwarl頃nkiem言わWCl詳叩dobynienastapispadekpon逃iOoC，aWilgotnoSCwzglednapowie億Za

mieScisiewgranicach60−80％・
PomieszczemapowinnybyCsucheidobrzeprzewietrzone・

5．3MontazobudoworazScianzDMfIiDSOWO−kartonowvch

Rusztstanowiacypodlozedlaptytgipsowo−kartonowychpowinienskladaesiezdw60hwarstw
dolneistanowiacqibezpoSredniepodbzedlapbTt−CZyliwarstwynoSn匂OraZg6mもCZyliwarstwy
g16wnej．NiekiedywykonywanyjestrusztjednowarstwowyskねdaiacysietylkozwarstwynoSnqi・

Rusztmetalowypodokladzhygip90WO−kartonowem達nawykonaCnakilka坤OSOb6W：

−

PrZyuZyciupno創istosowanychdobudowySciandzialowych，bezkontaktuzoslaniana
おianも

−

ZuZyciem Sciennychpro創i男UD o szer・60mml umOCOWanyChdo podloZauchwytami
a2urowyml・

OdlegloScipomiedzylistwamirusztusauzaleZnioneodgruboScistosowanqinaokねdzinypJyty・

一

dlapJytogr．12，5mm−600mm

Ptytymontt加Sieustawiajacjepionowo・

CelempolepszeniawlasnoScicieplnychiakustycznychprzegrody，WPrZeStrZehmiedzylatami
Wkぬdasiewehemineralna．
Elementamilaczacymikszta加ownikikonstrukqiirusztuzpodbZem（ze Scianalub stnopem）sa
strzemionablaszanetypumontowaneprzezpodkねdkeelastyczna．
Tego typu poI zenie rusztu z podlozem，jest poねczeniem elastycznym，CO PrZyCZynia sie do

thmienia wszemego rodz衝u dZwiek6w przenoszonych prfeZ PrZegrOde．WhSciwoSC ta moZe
ZOStae jeszcze podwyzszona przez polozenie pod strzemiona podkladek z taSmy thlmiac屯

WlaSciwoScithlmiceprzegrodywsposdbzdecydowanypodnositeZobecnoS6Wehyminera血豆
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PodobniezwiekszeniuthlmieniasprzyJardwniezobecnoSCwolnqiprzestrzenlPOWietrznもmiedzy

Wehamineralnaaplytagipsowo−kartonowa．
Tvczenierozmieszczeniat）Nt
−

Styki krawedzipodhZnych powinny byc prostopadle do pねszczyzny Sciany z oknem
（rdwnolegledokienmkunaSwietlaniapomieszczenia）

−

PrZyWyborzepodhl血egomocowaniaptytdoelement6wnoSnychruztukoniecznejest，aby
StykidhJgichkrawedzipbTtOPierab，Sienatychelementach，

−

PrZy Wyborze poprzecznego mocowania pかw stosu山田do element6w noSnych rusztu
koniecznejest，abystykikr6tszychkrawedziopieralysienatychelementach，

−POniew空rzadkosiezdarza・abywjednymrzedziemoglabyCmocowanapehailoSCpbt・
naleZyJe tak rozmieSci6，aby na krahcach rzedu znalazly sie odciete kawakiptyt o

SZerOkoScizbliZon匂dopolowydhlgOScipbty，
−

Stykipoprzecznepbt wdwu sasiad塙CyChrzedachpowinnybyCprzesuniete wzgledem

SiebieoodlegloSCzbli20nadopolowydhlgOScipbrty，
−JezelizprzyczynogmowychokladzinaglPSOWO−kartonowasu鳳umnabyCdwuwarstwowa，
to druga warstwe ptyt naleZy mocowaC m的nkowo w stosunl

do pierwszej warstwy，

PrZeSuWをiacjaojedenrozstawmiedzynoSnymielementamirusztu，

Kotwienierusztu
WzaleZnoSciodkonstmk擁irodzaju，Zjakiego wykonanyjestokladzina，Wybierasieodpowiedni
rodz勾

kotwienia rusztu．Wszystkie∴∴StOSOWane metOdy kotwienia：koHtami rozporowymi

Plastikowyml，metalowymi，kokami

wstrzeliwanyml

muSZa

SPehiaC

warunek

posiadania

Zabezpieczenia antykorozyjnego・GestoSC kotwienia pionowych elementdw ruuztu nie powima

PrZekracza6100cm，akszta水ownikdwstropowychiposadzkowych125cm．

MocowaniepMgiDSOWO−kartonowvchdorusztu

NaScianlddzialowestos亨Siepかy亭SOWO・kartonowezyykleog…boSci12，5mT・JeSli
Wymagi由tego warunkiognlOWe，StOSue Siepかyo podwyzszonqiwytrzymabSciogn10W匂o
grubα5ci12，5

mm．W przypadku warunk6w o du袖

WilgotnoSci nalezy stosowaC p切y

WOdoodpomegr12，5mm・Ptytygipsowo−kartonowemogabyCmocowanedoelement6wnoSnych
Wdwqiakispos6b：
−

mOCOWanie poprzeczne krawddziami dhIzSZymi ptyt do kierunku ulozenia element6w

noSnychrusztu，

−

mOCOWaniepodhlzneWZdhlZelementdwnoSnych…SZtuPb，t，ulo20nyChrdwnolegledonich

dhIzSZymikmwdldziami．
Pbtygipsow0−kartonowemocLtiesiedopnonlistalowychblachowkretami．
KierunekmocowaniaDlvtgit）SOWO−kartonowvch

GruboSCpかywmm 噺妨'V觀ｶﾖ

6，5

12，5

6

v

譁

DopuszczalnarozpietoSCmiedzy elementaminoSnymiwmm

'ｦV7ｦ迺

PodhZny

#

'ｦV7ｦ迺

POdhzny

420

500

鼎#
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Pron1erozmieszczasieniwiecqi，niZco60cm・RozmiesTZ専epierwotnepro宜Ii（wstepne）

POdlegakorekcien？et坤IePrZykrecaniapbTLdm・rOZStaWlanlaPrO舗dop机Poulozeniu
PrZeWOddwinstalacyJnyCh，ukladasie吃01aqietemlCZnalubakustyczna・

Pokryciegcianynalezyrozpocza60dprzykreceniepbrtyo szerokoSci120cm・Odsteppomiedzy

WkretamipowinienwynosiC20cm・Przypokryciu dwuwarstwowympierwszawarswap小
rrPCOWanajest，CO75cm・P軌yniepowimystaCnapodloZuleczbyCpodnieslOneOOk・10mm・U

gory powinna byC pozostawiona szczelina5mm dla zapewnienia kompensaqiidrganlugleC
StrOPdw．Szczeline wyF泊hia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin．Spoiny w

drugiqjwarstwieprzesuwasieo60cmwstosu血dopierwszqiwarstwy・

Zabezpieczenieizolaqiizmatprzedosunieciemwykonujesi zapomocawieszak6wlubdhlgich
Wkret6wwkrecanychwprome・PokryciedrugigstronyScianynalezyrozpocza60dprzykrecenia

PかtyoszerokoSci60Cmlubmidwprzypadkuprzesunieciapromi・Pozamk宣lieciudrugiqistrony
Scianyuzyskuje sie ostateczna stabilnoSC．PrzywySOkoSciScianywiekszqiod wysokoSciptyty

SZtukowaniep小ynalezyprowadziCnaprzemiennieodgdryioddohl．Sztuk6wkiniepowimybyd
kr6tszeniz30cm．
SzI）aChlowaniesDOin
Krawddzie pbTt gipsowo−kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrqjenie

polaczeniasasiednichpbt・Zbrqjeniewykon函sietaSmapapierowalubzw16knaszklanegoy

trzechcyklach：WyPehieniesp叫maSaSZPaChlowaiwci函cietaSmyzbrojac屯Pozwiazanlu

PierwszdwarstwynabZenietqiSamgmaSySZPaChloweinaszerszejpowierzchniinawyschnieta
SPOme nalozenie masy szpachlowq】naWierzchniowg，StanOWlaCq POdkぬd pod farbe．Przy

ZbrqjeniutaSmqSamOPrZylepnastosow誓Sadwacykle C・nald華nietaSmyijednokrotne
WyPehieniespommasaszpachlowa，aPOJqWySChnieciuszpachlowaniemas nawierzchniowa．

SzpachlowaniePrZyCinaFyChkrawedzipかpopr26dzonejestposzerzeniemspoinyzapom望

StrugakatowegolanaloglCZniejakwprzypadkuzbrojeniaspoinfabrycznychwykonaniezbrqienlal
SZPaChlowania・R62nicapolegPn WykonaniuwarstwynZrierzchniowd，kt6rawykon巾esiena
SZerOkoSciok．40cmdla訂OZClagnleCia

szpachlowanqSPOmy．

Dvlatac誼
W Scianach dzialowychz pb，t gipsowo−kartonowγCh naleZy stosowaC dylataqie．Dylataqje te
naleZy wykonywaC w miqiscach，gdzie wystepLJe dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w

PrZPadku，kiedydhlgOSCprostego（niedylatowanego）odciIkaScianyprzekmcza15m．

WentvLaciaScianv：
Wceluzabe坤ieczeniawehymineralndprzedwilgoclaPrqjektLJesleSZCZelinewentylacyJnaW
Scianiemiedzyistnit弱CymmuremaWehamineralna．NalezyzapewniCprzepywpowietrza

POPrZeZZamOntOWaniewScianieruro2cm，CO80cntlOcmponadpoziomempodhgi，
umozliwi…房cychwlotpowietrza・Natomiastwywiewaniepowietrzanastapipoprzezszczelinenad
murIata／platwia，miedzykrokwiami．

6．KONTROLAJAKOScIROBOT
6．1．Wvmaganiaogehe
Og61newymaganiadotyczacekontrolijakoScirob6tpodanowOST

Wymaganiaogdhe

pkt．5．
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6．2．Badaniawczasiewkonwaniarobet
CzestotliwoS60raZZakresbadahmateria16wpowinnabyCzgodnaznomami．Dostarczonenaplac

budowynmteriabTnaleZykom010waCpodwzgledemichjakoSci．ZasadykontnolipowinienustaliC
InspektorNadzoru．

KontrolajakoScipoleganasprawdzeniu，CZydostarczonemateriabTiwyrobym南zaSwiadczeniao

jakoSciwystawioneprzezproducentaoraznasprawdzeniuwlaSciwoScitechnicznychnapodstawie
badahdoraZnych．
Badaniawczasiewykonywaniarob6twszczeg61noScipowimydotyczyesprawdzenianmterialbw：

−

narOかikiikrawddzie（czyniemauszkodzeh），

−

Wymiary（zgodnieztoleranq曲，

−

WilgotnoSCinasi水liwoS6pbTtgipsow0−kartonowych，

−

Obci姫enienazginanieniszczacelubugieciapか，

−

WyStePOWanieuszkodzehpowbkicynkowqielementdwstalbwych．

Wynikibadahpかgbsowo−kartonowych，dekoracyinychstropowychiimychmateria船wpowimy
by6wpisywanedodziemikabudowyiakceptowaneprzezInspektoranadzoru．

7．0BMIARROBoT
Og61nezasadyobmiarurob6tpodanowOST

Wymaganiaog6lne

．

8．0DBIbRROBbT
Og61nezasadydotyczaceodbiorurob6tpodanowwOST

Wymaganiaog6lne

．

9．PODSTAWAPLATNOScI
Og61nezasadydotycz cepodstawpねtnoScipodanowOST

Wymaganiaog6lne

．

8．PRZEPISYzWTAZANE
PN＿B−19401：1996

PN−EN13963：2008

P机ygipsowedZwiekochlome，dekoracyineiwentylacyjne
MateriabTlaczacego ptyt gbsowo

kartonowch−Denniqie，Wymaganiai

metodybadah．

PN−EN14195：2006

Elementyszkieletoweikonstrukdiistalowqidlasegment6wzpbTtgipsowo−

kartonowych−De血Iiqie，Wymaganiaimetodybadah．

PN−EN14209：2006

Wstepnie tbrmowane gzymsy z pbTt gbSOWO−kartonowych一一De魚niqie，

Wymaganiaimetodybadah．

PN−EN14566：2008

Lacznikimechanicznedosystem6wp匝gipsowo−kartonowych一一Dennidie，

Wymaganiaimetodybadah
PN＿ENlO162：2005

Kszta請ownikistalowe gietenazimno otwarteokreSlonegoprzeznaczenia−

PN−ENlO162：2005

Kszta加ownikistalowe giete nazimno otwarteokreSlonego przeznaczenia−

Kszta請OwnikitypuUnaszkieletySciandzialowych

KsztakownikitypuCnaszkieletySciandzialowych
PN−ENlO327：2006

TaSmyiblachyzestaliniskoweglowychpowlekaneogniowowやOS6bciagly
doobr6bkiplastycznqinaZimn0−−Warunkitechnicznedostawy

PN−ENISO7050：1999

WkretysamogwinttJacezrbemstozkowym，ZWglebieniemkrzyzowym．
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PN−ENISO3506−4：2005WlasnoScimechaniczneczeScizlacznychodpomychnakorozJeZeStali
nierdzewnqi

一一

CzeS6

4：Wkrety samogwintl轟ce PN−iB−32250

Wodadoce16wbudowIanych．

NomaISO

Seria9000，9001，9002，9003，9004Normydotyczacesystem6wzapewnienia
jakoSciizarzadzaniasystemamizapewnienlajakoSci・
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1．WSTEP

Przedmiotemnini句szejszczeg610wqispecyHkaditechniczn句SaWymaganiadotyczce∞

ykonaniai

Odbioru robdt poleg弼CyCh na wykonaniu okhdzin z pb，tek ceramicznychiterakotowych w
ZWiazku z remontem pomieszczeh or徴ZIWybranych element6w budynku administracyinym

Wqjew6dzkiegoInspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy，ul．Piotra Skargi2，

85−018Bydgoszcz

鋤lわdaw 富ﾚ6&ﾆ觀v
Grやa

8.ﾗv譁ｶ

ｨ.ﾖﾖ'v坊維%

几h.ｧ6

.

Katt客Oria

45400000−1

&

45430000−0

ﾈ*

G謡霧
7ｦV譁
budowlanych．

vWwｦ

ｷ&W6坊

&坊ｷFGr

PokrywaniepodldgiScian．

45432000−4 噺ﾆ
GｦV譁Vﾅw霧ﾆ
SClan

45431000−7 噺ﾆ

GｦV譁W

%GFVｸ

F

譁W

FﾆFx

546ﾆ

譌F

WF

B

45431100−8 噺ﾆ

GｦV譁WFW&

ｶ

45431200−9 噺ﾆ

GｦV譁Vvﾆ

ｧW'

G

Szczeg610翌SPeCy創面a techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
ZamdwienialZaWarCiaumowynaWykonanienob（光zawartychwpkt．1．1．

1．3．0kreSleniaDOdstawowe
OkreSleniainazewnictwo uZyte w niniqiszqiszczeg6Iow匂specy皿御車techlhcznej sazgodne z

ObowiazLUaCymipodanymiwnormachPNipIZePisachPrawabudowlanego．

Ustaleniazawartewn中平SPeCynkadidotyczazasadprowadzeniarob6tzv函zanychz：

−Wykonan：emOkねdzinzpかekcerami誓yCh，
一Wykonan：emPOSadzekzpかekceramlCZnyCh

−WykonanlemWykladzinzPCV

l．5．0gbInewmaganiadotvczacerob6t

WykonawcarobdtjestodpowiedzialnyzajakoSCwykonaniarobdt，ichzgodnoSCzdokumentacja
Prqjektowa，STipoleceniamiInzyniera・

2．MLATERIALY
2．1．Wvmaganiaog6he
OgdlnewymaganiadotyczacematerialbwpodanowOSTpkt・3工

Wymaganiaogdlne
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2．2．MateriaIvDOtrzebnedowvkonaniarob6t

PMkizgreSu
Faktura，Wymiaryorazkolorystykadoakcepta函przezInwestora・

Akcesoria：

−

Zaprawakl（弱Ca

−

Zaprawaspoml凋Ca

Przeznaczenie
−

Akcesoriashzacedomo∞Waniapbtekiichpielegnacji・

−

Wszelkieakcesoriamuszabyedobranedoostateczniewybranqiizaakceptowan匂pbtki．

Zaprawadospoinowaniapかekceramicznych：
−

WySOCeOdpomanaobciaZenia，elastyczna血gaepoksydowa，

−

WOdoodpoma，elastyczna，Odpomanazabrudzenia，ZaPraWadospoino szerokoScido8
mmら

−

OdpornoS6na：WOdyagresywne，thJSZCZe，kwasy，Chemikalia，rdZnicetemperatur，

−

POWlokagねdka，matOWa，

−

kolor−WgWytyCZnyChInwestoradostosowanydownetrza・

Pbtkigres antypoSlizgowe grLb01560，6cm Wedhlg WZOru uZgOdnionego zInzynierem・Ptytki

gresowecokoloweowlaSciwoSciachjakpかkiposadzkowe・

P軌kigresnieszkliwionepowimyspehiaewymaganianomyPN−ISO13006：2001wgzaねcznika
G

P匝kiceramicznepnasowanenasucho oma的nasi＊liwSciwodn営

E≦0，5％，gruPaBIa

UGL．

WymaganiadlapbTtekgres
−

barwa：WgWZOrCaPrOducenta，

一

antyPOSlizgowe，

−

naSi＊liwoScipowypaleniuniemnidnizl，5％，

一

tWardoSCwedhlgMohsa8，

−

tlZymaIoScinazgmanieniemlqSZdniz25MPa，naSciskaniemin．6，5MPa，

−

PbtkioklasieScieralnoSciV，

−

mrOZOOdpomoSci（liczbacykliniemniejniz20，

−

kwasoodpomoSCniemniqiniz98％，

一
−

山goodpomoS6niemniejniz90％
dopuszczalneodchy肱iwymiarowe：

〃

dhgoSCiszerokoSC：土1，5mm
gruubo C：土0，5mm
krzywizna：1，0mm

PbTtkigresowemuszabyCuzupehionetakimielementamijak：1istwyprzypodlogowe，k箪OWniki
CZynarOZniki．
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NaleZyzastosowaepかkilgatu血．
Domocowaniap軌ekbedastosowanezaprawyk均owe，dowypehieniaspoinzostanauZyte
gotowemasydomgowania・ZaprawyklqjoweimasydonlgOWaniacharakteryzLUaSle
WOdoodpomoScia，mrOZOOdpomoScia，latwoSciazastosowania，niepalnoScia．P軌ki，klqieimasydo
thgowaniapowinnyposiadaiodpowiednieatesty．

PNtkiceramiczne
Pbtkiceramicznepowimyspehia wymaganianomyPN−EN14411：2005P軌kiipかy
Ceramiczneprasowanenasuchoonasi＊liwoSciwodnも3procent＜E＜lubr6wne6procent

（G…PaBIIa）．
BarwepかeknaleZyuzgodniCzInwestorem．

WlaSciwoSciDIvtekceramicznvch
−

barwa：WgWZOrCaPrOducenta

−

naSi＊liwoSCpowypaleniuniemniqjni22，5％

一

WytrZymaloSCnazginanieniemniqiszani225，OMPa

−

ScieralnogCniewleCもniLl，5m

−

mrOZOOdpomo561iczbacykliniemniqini220

−

kwasoodpom056niemnidni298％

−

hgOOdpomoSCniemniqini290％

一

dopuszczalneodchykiwymiarowe：

dhgogeis補rOkoSc：土1，5m
gruboSC：土0，5mm

止り個竜na：1，0m
一
−

〇dpomoSCszkliwanapeknieciawloskowate−Wymagana
WykonanejakoantypoSlizgowe．

P軌kimuszabyCuzupehionetal竜mielementamijak：listwyprzypodlogowe，k印OWnikiczy
narozniki．

ZaDraWVklejoweisDOinowedoDLvtek
Zaprawyklqiowedokladzeniap珂ekwinnyspehiaewymaganiaPN−EN12004：2002・

ZaprawydospomowaniawimyspehiaCwymaganiaPN−EN13888：2004・

WvmaganiadlawkIadzinvPCV：
−

W）kJadzinawielowarstwowazwarstwathlmiaca，

−

gruboSCw）kladzinymin2mm，

−

WytrZymaloSCnarozciaganie≧3MPa，

−

tWardoSCShore

−

0dpomoSCnaScieranie一g…PaI，

一
一

a700，

〇dpomoSCelektrycznaponiZもlxlO60m6W，
bakteriobdjcza．
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Kl諒masywgladzi南∞POWinnyzostaedobranewgzalecehproducentawykhdziny，POSiadaC
Swiadectwadopuszczeniadostosowan血wbudownictwieiodpowiednieatesty・

室．SPRZET
Og61newymaganiadotyczacetransportupodanesawOST

Wymaganiaog6lne，，pkt・3・2・Roboty

mo血a wykonaC przyuZyciu dowolnego typu sprzetu，重P・：urZadzenia do przycinaniapbTtek，
narzdldziarecznetakie，jakwiadrozmieszadlem，PaCa，SZPaChla，重心Ziomica・
Wykonawca jest zobowiazmy do stosowania jedynie takiego sprzetu，kbbry nie spowo（坤e

niekorzystnegovYPlywunajakoS6iSrodowiskowykonywanychrob6t・

4．TRANSPORT
4．1．WVmaganiaogehe
Og6hewymaganiadotyczacetransportupodanesawOSTDWymaganiaog6lneかpkt・3・3・

4．2．TransDOrtmateriai6w
Materiab，ielementymogabyeprzewo20nedowolnymiSrodkamitransportu・Podczastransportu
materialyielementy konstrukqiipowinny by zabezpieczone przed uszkodzeniamilub utr喧

StateCZnOSciorazwl坤rwamiatmosfe．rycznym．

ElementypowimybyCprzechowywanewsuchychpomieszczeniachorazzgodniezwytycznymi
PrOducenta，WSPOS6bzaF晦Wnl弼CyZabezpieczenieichprzednadmiemawilgocia・Skladowaniena

budowiep？WimotrwaCjaknaikr6cciiwwarunkachjakn軸ardzi句zbli20nyChdouZytkowych・
KaZdapowlerZC山高amagazmowapowimabyezabezpieczonaprzeddeszczemiwilgocia，kartony
naleZyukねda naczystymisuchympodbzuKarton6wniewolnotoczye，PrZeSuWaC，rZuCaeani
OPieraC na krawedziach．Pod zadnym pozorem nie wolno karton6w z pbTtkamiuzywaC jako

POdest6W，Platfbmlubzas鴫PStWiedrabiny．

5．WYKONANIEROBoT．
5．1．WVmaganiaogehe
Og61nezasadywykonaniarob6tpodanowOST。Wymaganiaog6lne

pkt．4．

5．2．RobolvDrzVgOtOWaWCze

Og6mezasadvwvkonvwaniaokladzin．
Okねdziny powinny by6mocowane do podloza warstwa wJ証wnLhcalub bezpc血ednio do
r6wnegoi gladkiego podbza・W pomieszczeniach mokrych okh吻hrnale勾I nmCOWaC do
dostateczniewytrzymalegopodloza．

一

POdlozepodokhdzinymogastanow毒nieotynkowanehbotynkowanemuryzelementdw
drobnowymlarOWyChorazScianybetonowe．

一

do osadzania wykhdzin na Scianach mmOWanyCh mozna przystl狙iC po zakohczeniu

OSiadaniamur6wbudImJu．

−be坤OSrednioprzedrozpocz専emwykonywank＝mb6tnaleZyoczyciciCzgrudekzaprawyi
bruduszczotkanhdrucianymlOraZZmyCzkurzu．

−

elementypowimybyCposegregowanewedhlgWymiar6W，gatunk6wiodcienibarwy，a
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Pr2ledprzystapieniemdoichmocowania−mOCZOneWCiagu2do3godzinwwodzie
CZyStも

−temPeratuaPOWietrzawewnetrznegowczasieukぬdaniapかekpowinnawynosiCco
n劃mniqi＋5oC．

￣dopYSZCZalneodchyleniekrawedzip匝kodkkmmlmpoziomegolubpionowegonie
POWmObyCwieks nni22mnJmOdchyleniepowierzclmiokhdzinyodl血szczyznyme
Wiekszeni22mmnadhlgOScihtydwumetrow屯
−

POWierzc山高epodbzypodwykねdzinypowinnybyer6wne・

−Ewentuahe uszh血卿画pov高rzchipowimy byC wyrepemw竺e PrZy u却Biu
OdpoIWi加唾dladanegopodbzazaF舶WynakiumdniprzedprzJ姐加memokladziny．
−PrZedprzystmieniemdo okladzinowaniapowierzchniScianiposadzeknalezytak記
SPraWdziC jakoSC podbZa pod wzgledem wytrzymabSciowym．Nalezy sprawdziC

usytuowanheipoziomy osadzmia element6w amaltu・yiuzbrqienia．Pbltkj‖naleZy

rozmierzaetak，abydocinkipbTtekprzykmwedziach（kohcach Scian）miabwymiar

Wiekszynjzpobwap担Spohypodzha始wSciemychpowinnybyCskomponowane（w
jednqiliniihbwrwwchodf鴎PaCh）ze坤Oinamipodbgowymi．
−

NaprzygotowaneizagruntowanepodbzenalezynanieSCzaprawe1時owapacazebata，

mo21iwiewjednymkierunku，natakapcwierzchnie，abypかtkimogbbyCnaklもOneW

Ciagul0−30minut・Porozp00Wadzeniuz坤raWynalezynanieSepかkeidocisnaCjado
POdloZa・Warstwakl句upodpbtkaniemozezawieraepustychm時SC．Czaskorygowania
PObzeniapbTtkiwynosi15minutpojeiprzyklもeniu．

−

BezpoSredniopoubZeniupbteknaleZyprzygotowaCspchyImZeZOCZySZCZenieichz
ZaPraWyklqiow屯SpoinowaniemoZnanozpocz＊dopieropostwardnieniuzやraWy，na

kt的ulozonopmもnawczeSnEipo24godz血a

hZapraw WWPPWadzasiewspoinyza

POmOCaPaCylubszpachemgumow屯WstePnecZySZCZeniepowlerZchlinaleZywykonaC

uLywaiacwilgotnychgabekowiekszychporachlubpacyzgabi笹WkohcowymetaF壷
PraC nalezy stosowa60dpowiednie Sciereczkilub drobnoporowate gabki．Nie wolno

CZySciCglazurynasucho．
−

Na krawedziach zewnl中ZnyCh oraz przy zakohczeniach okhdzhy stosowae pm創e

naro広nikoweiwykohczeniowePCV・Pno珊powinienbyedobranydogrutx）Scipbnkitak，
abyli∞Walz p抽W Obu kienmkach．W nanoZnjkach stosowaC elementy nanozne
SyStemOWe・

UkねdanieDIvtek：
−

Temperaturapowietrzawczasieukねdaniapbtekpowimaw）nOSiC，COn nmiqi＋50Ci

niewiec句niZ＋25oC．TemperatuetenaleZyzarはWn埼naconaimni句kilkadniprzed
nozF畑CZeClemnOb6torazwczasiewiazarl血itwar血ieniazapraWy．

−Materiatyuzytedowykonania辛Sadzkjpowimyzn却OWa6sPwpomieszcz側hacho
Wymaganqitemperaturze，COn劉mniqi24godzinyprzednozpoczeclemrOb6t，

−

PrzedprzystapieniemdookIadzinowarl血powierzchipod船gwpomieszczeniachmokrych
nalezysprawdz帝Spadkidoelemenlbwodwadniaiacychmin．1，5％．

−

DlapomieszczehbezodwodnieniapodlogiukねdaCwpoziomiewykohczeniowym．

−

PbTtkinalezy ukぬdaCirozmierzae wg prqiektu．Warstwa klqiu pod pbtkinie moze
ZaWieraCpustychmiqisc．

一

DlapomieszczehniezklenniowanychprqiekttmWnetrZPbtkinalezyrozmierzaCtak，aby

docinkip軌ekprzykmwedziach（kohcachScian）miabwymiarwiekszyniZpobwapbTtki．
Przvgotowaniepodioza：
−

Zpowierzchlhbl覚OnOWeinalezyusunaCwszystkieluZmczeSci，ZathlSZCZenia，jakr6wniez

98

ssTO7＿α色ADZINYIWYMDZINYCERAMICZNEORAZPCV

zabrudzelhapochodzemiakwasowegoizasadowego，ulrudni祖ceprzyczepnα5ewarstwy
malarskie，PiaszczaceihlSZCZaCeSiewarstwyzaI

aWy・

−PodbZepow専ObyCnoSneawytrzymaloS6naodrywal五epowimabyCzgodnazPNrB−
10107niemnl刷SZani20，5MPa・
−

PodlbZenmsibyer6wne，SuChe，tWarde，CZySte・Odpowiedniopo同Wate，bezpeknieCi
szczelin

−

WilgotnoSCniemozeprzekraczaCl，5％dlabelkmuiO，5％dlaamydrytu・

Robotvzasadnicze：

一

PosadzkizpかekukhdaCnaprzygotowanymwczeSniqisuchymiczystympodkねdzie
betonowym．Doukねdaniastosowaek塙，kt6regorodz両dobraCzgodniezprzeznat矧訓電m

POSadzkiorazrodzaiupかek・
−
RobotyposadzkowerozF朋Z＊Odubzenia坤OZiomowanychpかek−rePer6W，kt6rych

powierzdmiawyznaczapobzenieptaszczyznyposadzhNastepnieuloZyCwodstepach
bedacych wielokmtnoScia Wymiaru pbtek pasy kienmkowe，kt6rych plaszczyz1時

kontroILLiesiehtaopierananapbTtkach−rePeraCh・PrawidbwoSCphszczyznukladanych
p61kontroluiesiela毎PrZykhdanadopas6wkierunkowych・Spoinywypehiasiezaprawa
dospomowania．

−

D心血gowanianalezyprzyst紗i6poupbTWie24h，PehawytrzymabS60khdzinauzyskapo
3dniach．

FuflOWanle
Przedprzyst緋heniemdo血gowania，坤OinynaleZystaramie oczySciCzkLlrZuOraZWSZelkiego

rodzかZal五eczyszczeh・Spoinamiedzyp軌kamipow平abyCjednakoweig軸okoScLdlategoy
trakcieukIadaniapかeknaleZynabiezacouswWaCzepomnadmiarzaprawykIdCqi・Spoinowan：e

okhdzinymoznarozpoczynaCpo stwardnieniuz坤raWy再車庫匂uZytqidojqiprzykleienia，nle
wczehiqiniZpo48godzinach．BezpoSrednioprzedprzystapieniemdo請gowania，POWierzchnie
PbteknalezyoczySciCwilgotnagabkaorazlekkozwiliyCsamespoiny・
PTlル財OtOWanieza27raW

ZapraweprzygotoW両eslePrZeZWSyPanieca坤ZaWartOSciworkadonaczynlaZOdmierzonailoScia

WOdy（3，7÷3，9皿rawodyzarobow na20kgsuchqimieszanki）iwymieszanie，aZdoLEySkania
jednol的konsystenqii．CzymoSC te najlepiqi wykonaC mechanicznie，Za POmOCa mieszadぬ

elektrycznegolubwbetoniarce．Z坤raWanadaiesiedouzyciapoupbwie5minutipoponownym
WymleSZaniu．

Uwaga．NaleZyprzygotowaetakailoSCzaprawy，bym6cjazuZyewcaloSciwciagulgodzinyod
momentujqiprzygotowania．DojuZprzygotowan匂ZやraWyniewolnododawa6wody．

鋤却Cia
PrzygotowanadouZyciamaS埠nalezyulozy napoziomoustawionqipacy，ajqikraw＃przysunaC

do spoiny・Zapomocawaskiqiszpachem，maSenalezywciskaCglebokoiszczelniewko坤ne
SPOiny，db吐iacprzytym，byzaprawamialaograniczonykontaktzlicemkszta請kiklinkierowqj．
W przypadku zabrudzenia，naleZy je jak naiszybciqi usun挙・Spos6b obr6bki spoiny，a W

SZCZeg6lnoScirodz年iuZytegonarzedziadojeipromowania，WPfyWanaOStateCZnyWyglad魚ktuly．
Aby zachowa6

0Ptymalne warunki wiazania zaprawy

重mlezy przez kilka pierwszych dni

utrzymywaC Swieze Rlgilekko wilgotne，nP・POPrZeZ ZraSZanielub delikatne przemywanie

POWierIdmiczystawoda．Rzeczywistykolormgiustalasiepojqiwyschnieciu，POOkolo2do3

dniach
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Uwaga．
−ZeW佗gledunamoZliwoSCWyStaPienianiewielkichr62nicwkolorzezalecasieWdanym
miejscustosowaCzpraweot句samejdacieinumerzezasypu，adojqjprzygotowaniauZywaC

ZaWSZetakiもsam匂iloSciwodyzarobowも
−Dospoinowaniao嶋LadzinwykonanychnazewnatrzmoかaprzystapiCwtakimmomencie，by
CO naim萌przez pierwsze tlZy dniwi函Ca ZaPraWa nie byla narazona na opady

atmosferyczne・niskietemperatury（pon軸＋5cc）iduZawilgotnoSepowietrza．Wtym
Okresie請genalezyr6wniezchroni6przedzbytintensywnymwysychaniemibezpoSrednim
dzialaniemsJohca−nalezystosowa60Slonyodslohca，deszczuiwiatru

−Niezastosowaniesiedopowyzszychuwag，atakzeuZycieniewIaSciweiiloSciwodydo

PrZygOtOWania zaprawy moze prowadziC do pogorszeniaJg Parametrdwi powstania
−

PrZebarwieh．
R62nice w gkbokoScispom moga powodowaC powstanie na powierzchnifugiefektu

nier6wnomiemegoodcieniakoloru．

WvkladzinaPCV
PodkねdpodposadzkefゆWinien stanowiC czysta，niepylacapowierzchnie，OWytrZymaloScina

Sciskanie≧12MPaiwilgotnoScimax・3％・DowykonanianaprawpodkhdunalezystosowaC
ZageSZCZOnadrobnympiaskiemmas wygladz吐iaca，uZyw祖Cgねdkichpaceklubszpachelek．
ZagruntowaniepodlozanalezywykonaCprzyuZyciuodpowiedniegoroztworugruntujacego，kt6ry

nanosisiecienkawarstwaprzyuZyciupedzlamalarskiego・Jezelizachodzitakapotrzebanalezy
ZaStOSOWaCmsewygladz吐iaca・MasenalezyprzygotowaCwgzalecehproducentairozp同Wadzie

ZalやmOCaPaCkiwarstwao gr・1−3mm・Po3dniachutwardzaniamasymo血aprzyst軸，iC do
dalszychprac．

Posadzkiz wykladzin z PVC naleZy wykonywaC zgodnie z wytycznymi technologicznymi
PrOducenta・TemperaturawjakiqiwykonLUeSlePOSadzkiniepowinnabyCnizszani215cc．
Wykladzina arkuszowa powinna byC rozwini直a z rulonu，POCieta na odcinkiwg wymiardw

POmieszczeniailuZnoulozonanaczystympodlo如Z2−3cmzakladami．Arkuszeukladasiewzdhrz
dhIiszego bokupomieszczenia，Ztymze spoinynie mogawypadaCwmiejscachintensywnego
ruchu（np・Wdrzwiach）ipoZadanejestabyprzebiegabprostopadledoScianzotworamiokiennymi．

Luhoulo20nearkuszepowimypozostaCwpomieszczeniuprzezok．24godzinyabydopasowaly
Siedopodkねdu・Jezelipotymczasiearkuszesas細dowanewykladzinapowinnaby uznanaza
Wadliwaireklamowana．
Wykladziny przykleja sle Cala powierzchnia do podkhdu prz）＝uZyciu kleju zalecanego przez

PrOducentawykladziny・K坤przeduZyciemmusibyCdokhdniewymieszany．Brzegiwykladziny
dopasowueslePrZyCm明CJejednoczehieostrymnozenlnaZabZonymzakladzie．PoprzycleClu
nalezy odwina arkusze do pok）Wyich dhgoSci，Zabezpiecz魂C je przed przesunieciem．Na

OdslonietypodkねdnalezynanieSCklqi，uzyw祖CPaCkilubszpachlistalowqj，Zabkowanも．Warstwa

naniesionegoklqiupowinnamieCr6wnomiemagruboSC．Po5÷10min．moznanalozyCarkusze
wykladzinyistaramiedocisnaC．Sladyk埼uprzyspoinienalezyusunae．Wykonane両POSadzkinie
naleZyuZytkowa6przez6dniodprzyklqieniawykladziny．
ZalecasI Wykonanie spawaniawykladzin．ZaIゆbiegnletOrOZSZerZaniusleSPOm，uSZkodzeniom

brzegowIPOZWala na zachowanie dobrych warunkdw sanitamych w pomieszczeniach．Do

SpaWania spoin nalezy uzywac sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta
Wykladziny，Wkolorzezgodnymzkoloremwykladzinylubbezbarwnego

Srednicasznurapow中a

WynOSi64mm．SpawanienalezywkonaCprzedprzymocowaniemlistewcokolowych．Spawanle
Wykladzinnalezyprzeprowadziepo

6dniachodprzyklqienia．Wzdh吃Iaczonycharkuszynalezy

WykonaCrowekprzypomocy宜ezarkielektrycznqi，lub丘ezemrecznym．GlebokoSCrowkapowinna

WynOSiC2／3gnb05ciwykladziny．PrzedspawaniemrowkinalezyoczySciC．Spawaniepolegana
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jednoczesnymzmiekczaniuinadtopieniuwykladzinyorazsznuraspawalniczego，kttryzostaie

wt前垂tywrowekrokadociskowa・WykohczeniezlaczapoleganascleCluPOO叫gnleCnlSPOmy，
nadmiaruwtopionegowroweksznuaspawalniczego・

WykohczenieposadzkipoleganaprzymocowaniuprzyScianachnacaZymobwodziepoTieszczenia
listewzPVC．Listwymoznaprzykleicklqiemrozpuszczalnikowym，lubprzyspawaczgodniez
zaleceniamlPrOducenta・

LaczenieposadzekwykonanychzwykladzinzPVCzposadzkamizimymimateriakiwpowinno
by WykonaneprzyuZyciulistewzkszta址ownik6wnierdzewnychlublistewPVC・

WykladzinapowimazostaezakonserwowanaizabezpleCZOnaZgOdniezzaleceniamlPrOducenta
np．emuliiaakrylowa・

DoukねdaniawyktadzinPCVnadajasleWSZyStkiepodbZabetonoweogruboScimin・5cmi
wytrzymaloSci（klasaB12−B15），kt6resaplaskie，mOCneiwolneodpeknie60raZSaipozostana
suche．Nakladaniekleiuodbywasiezregutyprzywszystkichk的achnadajacychsiedoPCVprzy
uzycluZabkowaneJSZPaChliwilogciokolo400−450g／m2・JednoczeSnienalezyzwracaCuwage
nazaleceniaproducentak坤uCiaglenaleZykontrolowaCczyodwrotnastronawykladzinyjest
dostatecznie pokryta k均em．Zaleca sie stosowanie wodych klqi6w dyspersyjnych nie

zawier弼CyChrozpuszczalnik6W・

DlaokreSleniazapotrzebowanianaw）枇adzinenalezydokonacpomiaru szerokoSciidhlgOSci
potrzebn句wykladziny・PrzedobmiaremnalezyokreSliCkierunekwykladaniawykladziny・Spoiny
czobwedopuszczalnesatylkoprzyrulonachodhgoSciponad5m・Wykladziny，ktdredochodz脅do
OtWOrdwdrzYiowych・niszitympodobnych，muSZaPOkryetepowierzchnie・Boczneotwory
drzwioweinlSZemOかapokryepaskamiwykladziny．Odpowiednispos6bprzechowywaniajest
warunkiemwstepnymzachowaniawlasnoScitechnicznychwykladzinPCV・Ro雌skladowanesaz
zasadywpozyqiistqiacqIWPOmieszczeniachonormaln句
temperatmZe．PrzycieteiluZnozwinieteodcinkinalezyprzechowywacnastqiacoizpowierzchnia

zewnetrznakug6rzewpomieszczeniugdziebedaulozonewprzeclaguminimum24godzinw
temperaturzenienizszqIni218st・CipozazasleglembezpoSrednidoperaqiisloneczn句・Dzieki
temu nasteptue aklimatyzaqa materiah，CZyli dopasowanie sie do wilgotnoScil Pan朋Ce．I
temperatⅢy POmieszczenia・Podczas ukladanie powazne znaczenie ma nie tylko temperatura

POmieszczenia ale takze temperatura podloza，minimum15st・C，iwilgotnoSc wzgledna nie

PrZekracz明ca75％−idealnie40％do60％・Przycietawykladzinezgodniezkszta五cmpodloZa
PrZyklei6naca坤POWierzchniiwalcowa6wakiemowadzeok・70kg・Po30min・WalcowaC
POnOWniewprzeciwnymkieruIku・
Zalecanejest，jakkoIwiekp6血

wykonanebedzienJgOWanie，PrZyCieciedor6wnaobukrawedzi

Odcinka．Tylko r6wno przyciete krawedzie wykladzinygwara山南czyste polaczenie．Pierwsza

krawedZ（彊iesieobciaebezwiekszegotruduprz5日JZyciuobcinakadokrawddziwyktadziny．Druga
krawedZmoznap重ZyCiaCdwomametodami：
−Wmalychpomieszczeniach−PrZednalozeniemklqiu−lezacypodspodemodcineknacinanyjest

nozemwzdhlzPOlo20negOnanimJuZPrZyCietegoodcinka・OdpadaiacepaskimoznaobcinaCw
PrZeCiwnymkierunkuzapomocaodpowiedniegoostrzahakowego；
−Wduzychpomieszczeniach−POnabzeniuk坤u−lezacanawierzchukrawedZodcinkanacinana

jestwzdhLZl種aWedziodcinkajuzprzycietegoilezacegonakleju・Donadcinaniastosowanyjest
traser．OdpadaiacepaskiobcinanesaPrZyuzycluOStrZahakowego・
Przycmanie po互czenia nalezy wykonaC w takispos6b，aby pomiedzy krawedziamiodcink6w
POZOStataSZCZelinaokolo O，50mm・Cieciewykonue slePlOnOWO hbukoSnie，takabyszczelina

POZOStaぬpusta，tOZnaCZyabyobiekrawedzieodcink6wniestykabTSiezesoba・Przyobcinaniuod
CZOねnalezy uwzglednie ewentualne mozliwe zmiany wymiar6w wykladziny．Dlatego przy
ukねdaniu na styk dhzSZyCh odcinkdw godnym polecenia jest obcinanie styk6w dopiero po

ulozeniuodcink6wnakleiu．
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Zasadniczokleisiecaねpowierzchnie・NaleZyprzestrzegacprzytymzalecenproducent6wklqi6W．

Wyb6rwlaSciwegouzebienialWymienianeodpowiednioczestoszpachleorazdokhdnewcieranie
SanieodzownymelementamiwlaSciwegopokrywaniaklqiemstronyspodni wykladziny．Przed
k坤eniem rulony nalezy odwinac a nastepnle naPOdbge naklada sie klei．Potem w czasie

Zalecanymprzezproducentak噌uwkladasieko1両orulonydojeszczeotwartego（Wilgotnego）
k）zySkapokrytegok噌eminastepnienatychmiastwcieraiwalc可e．
N吐ipdZni匂SZy mOment WCierania jest zalezny od temperatury pomieszczeniaiwilgotnoSci

POWietrzaorazYSiakliwoSciiwilgotnoScipodtoza・Wprzypadkukorytarzywykladanychwzdhz

rulonyodw的sleWPOPrZek．
PrzyuktadaniuwykladzinyniemozedostaCsiePOdniapowietrze；naleZyJeuSunaezboku．Poste

mleiSCa，kt6reodnaiduieslembtkiemprzezwykladzine，mOznanakhJeiwcISnaCPOWietrze．Dla
rozpreZeniawykladzinykohceczobwezost年iarozwatkowane

6．KONTROLAJAKOSCIROBOT
6．1．WVmaganiaogbLne
Og61ne ustahenia dotyczaCePOdstawphtnoScipodano wpkt・5。Wymmganiaog6lne，，og61nqi

SPeCynkaditechlhczn屯
Przedprzyst細心niemdorob6tnaleZysprawdziCczywszystkiematerialyodpow的austaleniomz
OdpowiednichnomlWymaganiomaprobattechnicmych orazczysazgodnezdokumentada．

6．2．BadaniawczasICrObdt

CzestotliwoS60raZZakresbadahpowinnybyezgodnenormami．
DostarczonenaplacbudowymaterialynalezykontnolowaCpodwzgledemichjakoSci．
Zasady dokonywania taki句kontno powinien ustaliC kierownik budowy w porozumieniu z

InspektoremNadzoru．

KontrolajakoScipoleganasprawdzeniu，CZydostarczonemateriabTiwyrobym南zaSwiadczeniao
jakoSciwystawioneprz，eZPrOducentaoraznasprawdzeniuwlaSciwoScitechnicznychdostarczonego

WyrObunapodstawietzw．badahdora血ych．
Wynikibadah materialbw powimy byC wpISyWane do dziennika budowy ak∞PtOWane PrZeZ

InspektoraNadzoru
KontrolenalezyprzeprowadzjCwzakresie：
・SPraWdziezgodnoSciklasymateria始wceramicznychzzam6wieniem
・dokonaCpr6bydoraZneiprzezopukanie，mierzenie，Ogledziny：

−Wymiar6wikszta請upbtek
−liczbyszczerbipeknie6
−0dpomoScinauderzenia
・SPraWdziCdob6rodpowiedniegoklqiu

WuzasadhionychprzypadkachpbTtkinalezyprzeslaedobadanialaboratoryinego．

6．3．Badaniawczasieodbioru

BadaniaokhdziniposadォekzpbrtekpowimybyCprzeprowadanewspos6bumo額iwiaiacyocene
WSZyStkichwymaganawszczeg6hoSci：
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ーZgOdnoScizdoktm鳩nta函Prqiektowaizmianamiwdokumentaqiipowykonawczも（przez
Ogledzinyipomiary）

一

StanPOdlozynapodstawieprotokoldwbadahmiedzyopera（羽nych，

一

SPadkipodbZahbpodkladuirozmieszczeniewpustdwpodlogowych，jw・

−jakoSci zastosowanych materialdwi wyrobbw na podstawie deklaraql ZgOdnoScilub

certyHkatdwzgodnoSciprzedloZonychprzezdostawc6w

PrawidlowoSciwykonaniaokladzinyprzezsprawdzenie：
−PrZyCZePnOSciokladziny，kt6ra przylekhm opukiwaniu nie powima wydawaC ghIChego

dZwieku．
−

Odchyleniakrawedziodkierunkupoziomegoipionowego，PrZyuZyciulatyodhlgOSci2m（nie

−

powinnoprzekracza62mmnadl・hty2m），
OdchyleniapowierzchniodphszczyznyねtaodhlgOSci2m（niepowimowiekszeniz2mmna
Ca坤dl．laty），

一

PraWidlowoSciprzebiegulWyPehieniaspompoziomlCalPlOnemZdokladnoSciadolmm・

一

grubol56warstwy kompozy函kl

弱Cもpod pかka，kdm nie powinna przekraczaC wartoSci

okreSloneJPrZeZPrOducentawinstrukqii，naPOdstawiezuZyciakompozyqiiklくねCq・

PrawidIowoSciwykonaniawykladzinprzezsprawdzenie：

−Phszczyznypozi平射ubspadkdw・
−

nierdwnoScipowlerZCh］五mierzonychjako przeSwity miedzyr tata dI・2m aposadzka（nie

POWinnybyCwiekszeniz3mmnaca的dhIgOScilaty），
−Odchyleniaposadzkiodpねszc望nyPOZiom印ubustalonegospadku（niepowinnobyewi函瀦
ni23mmnadhlgOSciねty2minleWiekszeni25mmnaca的dhJgOScilubszerokoSciposadzki）．
一

PrZebiegulWyPehieniaspomzdokねdnoSciadolmm，

一

gruboSC warstwy kompozyqiiklく弱cqipod ptytka，kt ra nie powinna przekraczaC wartoSci

OkreSlonqprzezproducentawinstrukq注napodstawiezuZyciakompozycjikk萌Cq

7．0BMIARROBdT
Ogdlnezasadyobmiarurob6tpodanowOST。Wymaganiaogdhe

pkt．6．

Jednostkaobmiarujestlm2wykonanychokladzinSciemych．

8．0DBIoRROBoT
8．1．Wvmaganiaog61ne
Ogdlnewymaganiadotyczceodbiorurob6tzwiazanychzwykonaniemokねdzhSciemychpodano

WSPeCyfikaqiitechnicznも

WymaganPogdlne：Pkt・7・

SprawdzeniupodlegajakoSCwykonanlarOb6twyZ wγmienionych．

Wwynikuodbiorunalezy：
−
−

SPOrZadzicczeSciowyprotokdlodbiorurob6t
dokonacwpisudodziemikabudowy

JeZeliwszystkieczynnoSciodbiorurob6tdabTWγnikipozytywnewykonanerobotynalezyuznaCza

ZgOdnezSTiPB．
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8．2．Odbi6rDOdloZv
OdbibrpodbZanalezyprzeprowadziCbezpoSrednioprzedpIZyStaPieniemdorob6tokhdzinowych・

Jezeliodbi6rpodbZa（Xlbywaskpod膿szymczasieodjegowykonania，nalezypodbzeoczySciei

mycwod脅．
8．3．Odbi6rokIadziniwkIadzinzDMekgresowvch
Odbi6rgotowychokねdzinnastgpuiepostwierdzeniuzgodnoSciichwykonaniazzamdwieniem
ktbregoprzedmiotokreSladokumentaqiaprqiektowaatakZ場dokLlmentaqiapowykonawcza，Wkti噂
POdanesauzgodnionezmianydokonanepodczasprac・ZgodnoSCWykonaniaoktadzinstwierdzasie

napodstawiepomiwnaniawymik6wbadahkomOhychwymieni？nyChwpkt・62wymaganiamii
toleraIqiamipodanymiwpozosta巾chpunl的Ch・Okhdzinypowlmyby60debrane，jeSHwszystkie
WJmikibadahkontrolnychsapozytywne．

Odbi6rpowinienobqimowa坤重raWdzenie：

−Wyg函uzewnetmegoprze？OCenqWZrOkowa
−

一
−

PraWidbwoSciukszta九〇wanlaPOWlerZchh，

PrZycZePnOScidopodbza
SZenOkoSciiprostoliniowoScispom，

−

jakoSCRJgOWaniaistopieh wypehieniaRJg

−

StOPiehzabmdzeniapかekkl匂emlubnJga

−

−

jednolitoSekoloruRJgi

naleZyteprzyleganiepかekdopodkJaduprzezlekldeopukiwanie−ghlChydZwiekwskaztJena

nieprzyleganieokhdzinydopodkA山
一

−

WyPlOnOWamelWyPOZiomowanieRJgZaPOmOC脅P10nulPOZlOmCy

jednolitoSCbarwyptytek

Odbi6rgotowychokhdzinpowinienbyCpotwierdzonyprotokolem，kt6ryzawiera：
−

OCen WWynik6wbadah

−

WykazwadiusterekzewskazaniemmozliwoSciusuniecia．

−

StWierdォeniazgodnoScihbniezgodnoSciwykonaniazzam6wieniem．

9．PODSTAWAPLATNOScI
Rozliczeniepomiedzyzamawiaiacym，aWykonawcabedziedokonane：ZgOdniezustaleniami

umowypowykonaniupehegozahegunob6topisanychwnini句sz句SZCZeg6low匂SPeCynkaeji（SST）
iichkohcowymodbiorze．
Podstawerozliczel血orazphtn0品wykonanegoiodebranegozakresu．rob6tstanowiwartoSC

tychrob6tobliczonanapodstawieustalonegowumowiesposoburozliczenlaZaOkreSlonyzakres
robdtzuwzglednieniemzapis6wpodanychwOST

Wymaganiaogdlne

pkt8．

Phcisie zarobotywykonane zgodnie z wymaganiamipodanymiwpunkcie5iodebrane przez
In坤ektomnadzoru mierzonewjednostkachpodanychwpunkcie7．
CenajednostkowawvkonanialmetrakwadratowegoTm2l okねdzinceramicznvchobeimuie：
一

dostarczeniemateria始wisprzetu，

−

Wykonanieokねdzinyzpbtekceramicznychlubkamiemych，

一

rObotywykohczenioweiuporzadkowanieterenu，
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10．PRZEPISYZWIAZANE
PN−75信一10121

0ktadzhyzpかekSciennychceramicznychszkliwionych・

PN−93億−02862

0dpomoScognlOWa

PN−ENISO7050：1999Wkr亭ysamogwint塙CeZrbemstoZkowym，ZWglebieniemkrzyzowym
PN−91／M−82054．19

Sruby，Wkr亭yinakr亭ki．StatystycznakontrolajakoSci

PN−ENISO3506−4：2004（U）WlasnoScimechaniczneczeScizlacznychzestalinierdzewnych，

Odpomych．
PN−ISO13006‥200l PlytkiipJytyceram平ne・Denni華，klasyfikacja・WlaSciwoSciiznakowanie・
PN−EN87：1994

PbTtkiipbTtyCeramlCZneScienneipodbgowe．Denniqie，klasy創【aCja，

PN−ENISOlO545−1：1999
PN−EN12004：2002
PN−EN13888：2003
PN−63信一10145

PlytkiipJytyceram平ne・Pobieranieprdbekiwamkiodbioru・

Klqiedopbtek・De血icjelWymaganiatechniczne．
Zaprawydospoinowaniapbtek．De血liqieiwymaganiatechniczne
Posadzkizpかekkamionkowych（terakotowych），klinkierowychi
lastrykowych．Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze．
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1
1
1
1

﹂2345

1

1．

PrzedmiotST
ZakresstosowaniaST
Zakresrobdtb擁tychST

OkreSleniapodstawowe

Og61newymaganiadotyczacerob6t
MATERIALYIWROBYGOTOWE

2．1・Og6lnewymaganiadotyczacemateriaI6W
2．2．Materiz巾dotyczaceinstalaqiiwodyzimnei，Ciep均icyrkulacii

1︒81081︒81︒81︒91091のm⁝

SPISTRESCI

2．3．Materialydotyczaceinstalaciikanalizaqiisanitam匂
ィ

4

︐

︐

SPRzBT

1

1

1

▲
1

3工Ogdlnewymaganiadotyczacesprzetu

1

2．

1

l

3．2．Sprzetdowykonywaniarob6tinstalacyjnych

1

ー

1

イ

TRANSPORT

イ

3．

1

1
1
1
︐

WYKONANIEROBOT

4

I

4．

1

S

4．2．Transportrurprzewodowchi00hronnych

1

1

4．1．0gdlnewymaganiadotyczacetransportu

一

l

1

l

1

⊥

2

5．1．0g61mezasadywlkonaniarobdt

1

5．2．RobotyprZygOtOWaWCZe
1

2
1

5．3．RObotymontazoweinstalaqii

1

1
1

ィ ︐ ー

1

4

1

l

1

l

1

1

6．

1

6．3．Pr6byszczelnoSciinstaladiwodociagowg
6．5．PrdbyszczelnoSciinstalaciikanalizagl

4．⊃−3

6．2．Kontrola，POmiaryibadania

l

6．1．0gelnezasady

4

KONTROLAJAKOSCIROBOT

4

5．

1

1

5．5．Zabezpieczenietemiczne

4

5．4．Zabezpieczenieprzedkoro瑚

0BMHARROBOT

7．1．0gdlnezasadyobmiarurob6t
7．2．Szczegdlowezasadyobmiarurobdt

7．

0DBIORROBOT

8．1．0gdlnezasady

8．2．0dbidrkohcow

8．

PODSTAWAPLATNOSCI

9．1．0gdInewymaganiadotyczacepodstawyplatnoSci

9．

DOKUMENTYODNIESIENLA
l
l

／．〇

l
l

∠U

10．1．Ogelne
l
l

10．3．Innedokumentyiinstrukqie

oO

10．2．Normy
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WSTEP

Wninieiszymrozdzialeombwionoogdlnewymaganiadotyczacewlkonaniaiodbiomrob6tbudowlanychzwiazanych
ZWykonanieminstalaqiiwod−kanwzwialkuzrepontempmieszczehorazwbranychelementdwbudynkuadnini−

Stm扇nymWqiewbt最kiegoInspektoratuOchronySro。owiskawBydgoszczy，ul・PiotraSkargi2，85−018Bydgoszcz

Klasy五kaciawgWsp61negoSownikaZamdwieh（CPV）
Gnpa

噺ﾆ

6

45300000−0

45330000−9

Kategoria

&

G末

ﾆ

2

7末觚v'VG匁ｶ

6

Robotyinstalacyinewodnoトkanalizacyineisanitame

45332200−5

45332300−6

1．2．

F

冏ｹ

&&

G末

F

&

G末

F

ﾆ

ﾆ

7末觀

8

F

ｦｦ觀ｶ

Vﾆ

ﾆ率

ｦ覲

7末覲

zAKRESSTOSOWANTAST

SpecyHkaciatechnicznajestdokumentembedacym podstawadoudzieleniazamdwieniaizaⅥ棚Ciaumownawko−

nanierob6tza巾hwpktl．1

1．3．zAKRESROBbTOB、町TYCHST
Ustaleniazawartewnini匂SZ匂specyGkaqiidb匂m南wszystkieczynnoScikoniecmedowykonaniainstala部we−
Wn印●znych；j．n．

−

instala函wodyzinm匂，Ciepl匂icyrkulacyin匂

−

instaladikanalizaglSanitamg，

PrZyuZyciumateria16wodpowiadaiacychwymaganiomnm，Certy範kat6wlubaprobattechniczmych．

1．4．

0KRESLENIAPODSTAWOWE

UZytewninieiszeiSTsazgodneustawaPrawobudowlane，rOZPOrZadzeniamiwykonawczymidot匂ustawy，nOmen−
klaturaPoIskichNormiaprobattechnicmych：

Instalacjawodociagowa−ZeSPdtpo証azanychzesdbaelement6wshLZacychdozaopatrywaniawwod90biektubu−
dowlanegoijegoot00Zenia，StanOWiacychcaloSCtechniczn0−1セytkowa．

InstalacjawodyzimneJ−CZeSeinstaladiwod00iagow匂Sh函Cadoprzygotowaniaidoprowadzeniadopunktbwczer−

Palnychwodyzinm匂．
hstalacjawodycicplej−CZeScinstaladiwod00iagoweis加担Cadoprzygotowaniaidoprowadzeniadopunktbwczer−
palnychwodyopodwy2szon匂temperaturzeuznan匂ZauZytkowa．

InstalacjawodociagowapI．zeCiwpozarowa−instalaciawodociagowanawodnionalubsucha，ZaSilanazeZr6dla，Za−

instalowanaweWl紳Zbudynku，Zkt6r zapom00ahydrant6wwewn血znychlubzawor6whydantowychpobierasle
Wodedogaszeniapozaru．

Hydrant−urZadzenie，ktdreumoZIiwiabezpoSrednipob6rwodyzg16vmychprzewod6wwod00iagowych，m明CeZa−

StOSOWaniewcelachprzecIWPOZarowych．町drantposiadazaw6rizもczedoweza．

zaw6rhydrantowy−ZaW6rzaporowyumieszczonynainstala華wod00iagowgPrzeCIWpOZarowgwyposa20nyWna−
SadepozamiczaumozliwiaiacapodlaczenieweZypoZarnlCZyCh．

HydrantwewnetIZny−ZeSPdtdbudowanysklad祖CySleZZaWOruhydrantowego，W密apoZamiczegoizpradownlCy
WOdnei，ZaSilanybezpoSredniozinstaladi．
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PodIaczeniewodociagowe−OdcinekprzewodulaczacyZr6dlowodyzinstalacjawod00iagowa・

punktczerpalny−mlgSCePOboruwodywobrebieobiektubudowlanegolJegOOtOCZenia・

p。Sredniezaopatrzeniewwod3−2aSilenieinstaIaqiiwodociagowgzwod00iagukomunalnegozzastosowaniem
urzadzehdopodnoszeniac謎nieniawody・

InstalacjakanalizacyJna−ZeSPdlpowlaZmyChzesobaelement6ws加担CyChdoodprowadzaniaSciekdwzobiektu
budowlanegolJegOOtOCZeniadosiecikanalizacyIngZeW・1ubinnegoodbiornika・

Przyb6rsanitarny−†rZqdzenieshLZacedoodbieraniaiodprowadzaniazanieczyszczehpbTnnyChpo咽函南wwyni−
kudzialalnoScihigienlCZnO−Sanitarnychigospodarczych・

PodejScie−PrZeW6dlaczacyprzybdrsanitarnylubuzadzeniezprzew的emspustowymlubprzewodem

Odplywowym・

Przew6dspustowy−PrZeWddshlZacydoodprowadzeniagciek6wzpod蛮Ckanalizacyinychrynlenlub
wpust6wdeszczovJyChdoprzewoduodpywoW℃gO・

Przew6dodplywowy−prZeW6dshZacydoodprowadzaniaSciek6wzpion6wdopo｛哩czeniakanalizac）jnegolubin−
negoodbiornika・

Wpust−urZadzenieshZacedozbieraniaSciek6wzpowierzchniodwadnianychiodprowadzaniaichdoinstala専ka−
nalizacyInq．

PrzewbdwentyIacyjnykanalizacji−PrZeW6dlacz脅CyinstalaC涙kanalizacyinaSciek6wbytowo−gOSPOdarczychz
atmos危ra，ShlZacydowentylowaniat匂instalaqiiorazw函WnyWaniaciSnienia・

1．5．0GeLNEWYMAGANIADOTYCzACEROBbT
Wykonawcajestodpowiedzialnyzarealizacjerobdtzgodniezdokumentaqiaprqiektowa，SPeCy宜kaqiatechnicz−
na，pOleceniaminadzoruautorskiegoiinwestorskiegoorazzgodniezart・5，22，23i28ustaWyPrawobudowlane，
，，Warunkamitechnicznymiwykonaniaiodbiorurob6tbudowlano−mOntazOWyCh・TomIIInstalaqiesanitarneiprzemy−
slowe，，．

Odstepstwaodprqiektumogadotyczyejedyniedostosowaniainstalaqiidowprowadzonychzmiankonstrukcyj−
no−budowlanych，lubzast紳ieniazaprqiektowanychmateria16W−WprZyPadkuniemo21iwoSciichuzyskania−PrZeZ

innemateriatylubelementyoconJmn専n辛g眺ZyChcharakterystykachitrwloSci・Wszelkiemianyiodstepstwa
Odzatwierdzoneidokumenta華techniczngnlemOgapOWOdowa60bniZeniawartoScimnkcjonalnychiuZytkowychin−
Stala擁，ajeZelidotyczazamianymateria16wielementdwokreSlonychwdokumentaqiitechniczneinainne，niemoga
powodowaCzmnlelSZeniatrwaloScieksploatacyineJ・
RobotymontaZOWenaleZyreaIizowaCzgodniez

Warunkamitechnicznymiwykonaniaiodbiorurob6tbudow−

1ano−mOnta20WyCh．TomIIInstaladesanitarneiprzemyslowe

，PoIskimiNomami，OraZinnymiprzepisamidotycza−

CymlprZedmiotow匂instalaql．

1．

MATERLALYIWROBYGOTOWE

2．1．0GeLNEWYMAGANIADOTYCZACEMATERIALbw
OgdInew）maganiadotyczacematerialdw言chpozyskiwaniaiskladowaniap（XlanowOST，，Wymaganiaog61ne

pkt．

2．
Materialydobudowyinstalacjiwod∝iagowdikanalizacyin匂powinnybyezgodnezodpowiedniminormamilubpo−
SiadaCSwiadectwodopuszczeniadopowszechnegostosowaniawbudownictwie．Wszystkieelementyinstaladiwod0−

CiagOWyCh，kt6remogastykaCsiebezpoSredniozwodapowinnybyCw）konanezmaterialdwposiadaiacychSwiadec−
two（atest）stwierdzi弱ce，ZeniepogarszajajakoSciwody．

Inzyniermo乞edopuSciCdouayciatylkotematerialy，kt6reposiadaia：
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ー

CertynkatnaznakbezpieczehstwawykazL南cy，ZezapewnionozgodnoSCzkryteriamitechnicznymiokreSlonymi

−

deklaradieZgOdnoScilubcerty丘katzgodnoSciz：PoIsk脅Norma，aPrObatatechniczna，WprZyPadkuwyrob6W，dla

napodstawiePoIskichNorm，aprObattechnicznychorazwlaSciwchprzepis6widokumentdwtechnicmych，

ktbrychnieustanowkmoPoIski匂Nomy，jezeliniesaobietecertyHkaqiaokreSlonawpktlikt6respelni斬Wy−

mogiST．

Wprzypadkumateriakiw，dlakt6rychw・dokumentysawymaTnePrZezST，kaZdapartiadostarczonadorobdtbq
dzieposiadaCtedokumenty，OkreSl魂cewsposbbjednoznacznyJeiCeChy．
ProduktyprzemyslowemuszaposiadaCww・dokumentywdaneprzezproducenta，aWraZiepotrzebypoparteYni−
kamibadahWkonanychprzezniego．KopiewynikdwtychbadahbedadostarczoneprzezWykonawceIn勾nierowl．
JakiekoIwiekmateriaty，ktdreniespelniajatychwymagahbedaodrzucone．

2．2．MATERIALYDOTYCzACEINSTALACJIWODYzIMNEJ，CIEPLEJICYRKULACJI

RuryprzewodowewodociagOWe

Przewody：

−

Ruryztworzywsztucznychwielowarstwowychwrazzkszta批ami，

Armatura：
−

−

−
−

Zaworyodcin到膚Ce

Wodomierzejednostrumieniowedowodyzimnel

Zaworykulowezkurkiemspustowym
Zawdrantyskazeniowy

−

Zaworyodcinajacedoprzybor6wsanitamych（podbaterie）

−

Zaworyodcinを鴎Cedoprzyborbwsanitamych（podmiskeuStepOW年，Pisuar）

−

Zaw6rczerpalnyzperlatorem

−

PrzepustnicazsilownikiemelektrycZmym＋Modulsza＆sterowniczei

holacjatermiczm
IzoladatermicznazpiankiPEgr・9mm，20mm，30mm，40mm・

2．3．MATERmALYDOTYCzACEINSTALACJTKANALIzACJISANITARNEJ

RuIYiksztaltkizPVC
−

Srednica：の160，110，75，50mm

RuryiksztaItkizPVCkJasyS
−

Srednica：の200，160mm

RuryiksztaItki PE
−

Srednica：の40mm

Czyszczaki
−

RewibaPVCDNllOmmi160

RurawywleWna
−

Srednica：￠110mm

Wpusサ
ー

WpustypodlogowezkratkaSciekowazestaliszlachetnei
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2．

SPRzET

3．1．0GbLNEWYMAGAmDOTYCzACESPRzBTU
Ogdlnewymaganiadotyczacesprzetupo（曲LnOW

Wymaganiaog61neD・

3．2．SPRzBTDOWYKONYWANILLROBbTINSTALACYJNYCH・
−

3．

SamochdddostawczydoO，9t

TRANSFORT

4．1．0GbLNEWYMAGANtADOTYCzACETRANSPORTU・
OgdlnewymaganiadotyczacetIunSPOmPOdanesaw

Wymaganiaog61ne

pkt4・

Przewi（巾esleprzeW62mZadzehdlawszystkichinstala扇Odproducentanaplacbudowylubzhurtowniima−

gazymownaplacbudow・

4．2．TRANSPORTRURPRzEWODOWrYCHIOCHRONNYCH
−

Rurymo血aprzewoziedowolnymiSrodkamitransportuw珂aczniewpoloZeniupoziomym・

−

Ruypowinnybycladowanedboksiebienaca拘Powierzchniizabezpieczoneprzedprzesuwaniemsle

−

przezpodklinowanielubinnyspos6b・
RurywczasietransportuniepowinnystykaCsiezostrymiprzedmiotami，mOgaCymispowodowac
uszkodzeniamechaniczne．

−

PodczaspracprzeladunkowychrurnienaleZyrzucaC，aSZCzeg61naostro血OSCnaleZyzadhowaCprzy

−

przeladulkurmZtWOrzyWSZtuCmyChwtemperatuLrZebliskoOoCinizSZeJ・
TransportrulPrZeWOd6wSrodkamitranspo血dostosowanymidoromiardwrmlprZeWOddw，W
sposdbzabezpiecz明CyJeprzedusZkodzeniem・

−

PrzywielowarstwowymukladaniurmlPrZeWOd6wgomawarstwaniemozeprzewyZszaeScianSrodka
transportupowyz匂113grednicyzewn億ZneiruryiprzekrQiukanah‖ransportamalryPOWinienod−
bywaesiekryt）miSrodkamitransportu，ZgOdniezdbovhazLmcymiprzepisami・

−

Amaturadrobnapowimabyepakowanawskrzynielubpaczki・

−

Transporturzadzehiprzybor6wsanitamychpowinienodbywaesiekrytymiiotwartymiSrodkami
tl

anSPortu．

−

Uszczelki，pOddadkiamcrtyZacyineiSrubypakowaewskrz）mie．Urzadzeniatransportowaewskrzy−

−

Przyborysanitarnepakowacwskrzynieipudta，ZabezpieczyCprzedwstrzasamlPOWOdLtiacymipekni9−

niachipudlachzabezpiecz瑚CyChprzeduszkodzeniemmechanicznymlOPadamiatmos危rycznyml．

ciairozbicie．
−

WykonawcazdbcwiazanyjestdostosowaniatakichSrodkewtransportu，kt6repozwolauniknaeuszkoト

dzeh i odksztaIceh przewozonych materia16w i nie wpbTna niekorzystnie
najakoSCWykonywanychrob6tiwねSciwoSciprzewo20nyChmateria椅W・

−

IloSeuZymnychSrodk6wtranspomImuSizapewnlaCprOWadzenierob6tzgodniezzasadamiokreSlo−

nymiwDbkumenta萄PrqiektowQi，Specy五kadiiTechniczn匂iwskazaniachInspektorawteminie
przewidzianymumowa．
−

Wykonawca

bedzie

usuwaC

na

sw句

koszt

wszelkie

zanieczyszczenia

spowodowane

WWynikuruchujegopqiazdbwnadrogachpublic狐yChorazwrqJOniedqiazdudoterenubudowy．

4．

WKONANIEROBOT

5．1．0GOLNEzASADYWKONANⅢAROBOT
Og61newarunkiwykonaniaRob6tpodanow，，Wymaganiaog6lne

．

Wykonawcaprzedstawihspektorowidozatwierdzeniaprqiektorganiza扇Rob6tiichharmonogram，uWZgled−
ni魂cwnichwszystkiewarunki，Wjakichbedal叩ikonywanewczasietrwaniapracinstalacyinychinstala華
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WOd・−kan・CaloSepracwkonaCzgodniezPoIskimPrawemBudowlanym，PoIskimiNormamiorazWarm−
kamitechnicznymiWykonaniaiOdbioruInstalaglgrZeWCZyChCOBRTIINSTALzalecanychprzezMinister−
StWOInをastruktury．

WykonawcaJeStOdpowiedzialnyzaprowadzenierob6tzgodniezumowaorazzajakoSCzastosowanychmate−

rialbw Wkonywamychrobbt・ZaichzgodnoSczDokumenta雨Prqiektowa・Specyhka扇TechnicZna，Wyma一
ganiamlOraZpOleceniamiInspektora．

ProwadzonerobotypowinnyodbywaesieZgOdnieiwwarunkachokreSlonychprzezpoIskieprawobudowlane，
PraWOPraCy・prZepisyhigienicznosanitarne・prZepisyBHPippoZ・・atakZestosowanePoIskieNormyiNormy
BranZowe．

5．2．ROBOTYPRZYGOTOWAWCzE

Robotyprzygotowawczedlainstalacjiwodociagowej
−

WytyCZenietrasyprzewod6wnaScianachbudynku，

−

lokalizaqiaprzyborbwiurzadzeh，

−

Wykonanieprzekucprzezprzegrody，

Robotyprzygotowawczedlainstalacjikanalizacjisanitarnej
−

WytyCZenietrasyprzewoddwpoziomychipionowych，

−

lokalizadapod蛮60dI丸WOWChodposzczegdlnychurz的zeh，

−

Wykonanieprzekueprzezprzegrody．

5．3．ROBOTYMONTAzOWEINSTALACJI

RobotymontazoweinstalacjiwodociagOWej
Przewodywodycie的prかktLJesie．PrOWadzicr6m01egledoprzewoddwwodyzimnei・Przewddwody
Cie函prowadzisienadprzewodemwodyzlmnqi・NiewolnoprowadziCpr？eWOd6Wwodnychnadprzewodami
elektryczmymiigazowymi・OdlegloSCmiedzyprzewodamiwodociagowymlaelektryc2mymipowinnawyTOSie
COn年imniej50cm（wmi匂SCaChkrzyzowaniaslePrZeWOddw−5cm），miedzywodociagowymlagaZOWyml−CO

n劉mni匂15cm．
Przewodynalezymocowaedoelement6wkonstrukqiibudynkuzapomocauchw）壷W，W（XIstepaChnie
WiekszychnizwynikatozwymlaruOdpowiedniegodlaSrednicyruOClaguidlamateriah，Zktdregowykonany
jest przewdd・Konstrukcjauchwytdwpowinnazapewniaelatwitrwalymontazinstaladi，OdizoIowanieod
przegr6dbudowlanychiograniczenierozprzestrzenianiasiedrgahihalasdwwprzewodachiprzegrodachbu−
dowlanych．

PrzewodyukladaCwbruzdachSciennychlubwstropiepodwieszonym．CzeSCprzewod6wprowadzonaw
miejscachniedostepnychdlaosbbpostronnychmocowaCnatynku，StOSLhcuchwytymontazowe．

RmOCiagiprowadzonewScianachpowinnybyCukIadanewkierunkachprostqpadtychlubrdwnolegbCh
dokrawedziprzegr6d．Trasaprzew（Xlbwpowinnabydzinwentaryzowanawdokumentaciipovrykonawcz匂，aby

bytylatwedozldkalizowania・PrzewodypowinnybycprowadzonezespadkiemzapeWi華中rn moZliwoSC
Odwodnieniainstala函WjednymlubkilkupunktachorazmozliwoSCodpowietrzeniaprzezn劉WyZeipoIo20ne
Punktuczerpalne・
WskazanewdokumentaqlrurOClaglnaleZylZOlowacodpowiednimiotulinami．

Armaturastosowanawinstala函dhwodociagowychpowinnaodpowiadaCwarunkompracy（ciSnienie，
temperatura）daneiinstalaQii．

Prz華ciaprzewoddwprzez ScianylStrOpynalezyprowadziCwtuleiachochronnych．M年iaonenieco

WiekszeSrednicenizruryisadhzszeodgruboSciScianoIcm−dlarurstalowych，02cm−dlarurztworzy−
Wa．Przestrzehmiedzytull涙aprzewodemwypelniematerialemelastycznym．WtychmiqiscachnienaleZyla−
CZyCrur・

Prz華ciaprzewod6wprzezScianyistropyoddzieleniapoZarowegowykonaCjakoszczelneoodpomoSci
OgnlOWq rbwn匂odpomoScioddzieleniapoZarowegopoprzezzastosowaniekasetogni00Chronnych o odpo−

Wiedni匂odpornoSciognlOWg．
Zmianykierunkuprowadzeniaprzewod6wwykonywacvJylacznieprzyuZyciuもcznik6W．
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MiskiustepoweipisualynaleZywyposaZyewurzadzenias曲a∞・
WnainiZszychpⅢlktachinstalaQiinaleZyzainstalowaezawoIyPrZt訪DtOWezhrkjiemspustowym・Zawo−

ryczerpalnenaleZymontowa60・25−0・35m・nadprzytmrem・

函S雌m：

−

mOntaz ru，

一

mOntaZarmaturynaprzewOdach，

−

mOntaZpodeiSedoamaturywpomieszczeniachsanitamych，

−

pr6byszczelnoSciinstalaqiiwodociagowei，

−

PhJkanieidezynfekqiaprzewod6wwod00iagowych，

−

uSzCZelnieniep．poZ．prz匂SCprzezprzegrodybudowlame，

−

mOntaZizola箪naprzewodach・

RobomStkim：
−

−
−
一
−

一

mOntazrur，

mOntaZammlrynaPrZeWOdach，
PrdbyszczelnoSciinstala翫wod00iagowei，
Phkanieidezynfekdaprzewoddwwd∞iagowych，
uSZCZelnieniep．poZ．przeiSCprzezprzegrodybudowlane，

mOntaZizola垂naprzewodach・

Robotymonta20WeinstaLacjikamIizacjisanitamcj
Instalaく涙sanitamapodposadzkow脅nalezyw）konaCprzedwykonaniemPOSadzki・Przyutozeniuin−
staladisanitameipodposadzkowQinale2yzachowaespadki月PrZekrqieposzczegblnychruociagbw，POSadoト
wienienarzednychzgothiezdokumentaqia，naleZywykonacpolaczeniazpionamisanitarnymiorazwykoト
nacpodqiSciapodposzczegblneumzadzeniasanitame・

RuynaleZyuklada60di互inizSZegOpmktu（Odbiomika）wkierunkuprz∞iwnymdospadkukanahl．
Przewody nale勾′

ukねdae w odcinkacl．し∴prostych，

rdwnolegle do naiblizszqi∴Sciany

iwodpowiedI五eiodniejodlegtoSci．

Przed przystapieniem do montaZu rury musza bye skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzeh．

Rury∴互CZy

Sie

poprzez

wci血iecie

do

qporu

bosego

kohca

rury，

POWCZe血ieiszymposmarowaniuSrodkiemantya仙ezyinym，Wkielichruryuprzedniopolo20nei．

nzel附dy nalezy m00OWae do element6w k00Struk郎∴budynku za pomoT uChl華椋iw

lubobeim．PomiedzyprzewodemaobQimanalezystosowaCpodkIadkielastyczne．ObeimypowlnnymOCOWaC
rurepodkielichem．
Przed zakryciem ruOCiag6w nalezy przeprowadzic badania szczelnoSci na eks創traQje

iin創tra（涙wczasieswdbo

hegoprze1両TWuWOdyorazsmawdzieposzczeg6lnerze血C，PraW竜dIowoScispad−

k6W．PodokonaniuodbiorunaleZywykonanainstala（涙zasypaepiaskiem
PolaczeniarurnaleZywkonai亘mzyuZ）癌upierScieniagumowegooSrednicydostosowaneidoze−
WnetrZn

缶ednicyrury．Odgale eniaprzewod6wodpywowychOoziom6W）powinnybyCwykonanezapomo−

CatrQinikdwokacieniewi＊szymni2450・

PodqiSciadourzadzehlaczyem叫WCiskowa．
Prz窮Ciaprzewod6wprzezScianyistropynaleZyprowadziewtul匂achochronnych．
Prz匂Sciaprzewod6wprzezScianyistropyoddzieleniapozarowegowykonacjakoszczelneoodpomo一
gciognioweirdWm匂odpomoScioddzieleniapozarowegopoprzezzastosowaniekasetognioochrormychood−

POWiedni匂odpomoSciogniow屯
PionynalezywyposaZycwczyszczakiposiadl弱CeSzCZelnezamknieCia．
Pionynalezywyprowadz淀podstropizd龍瓜czyejel，Om．ponaddachemrur W喝ntylacyina．
PrzeiSciapiondwwpoziomywykonaepodkatem45o．
Przybory

i

urZadzenia

ねczone

z

uZadzeniami

kanalizacyinymi

nale勾′

uYPOSaZye

Windywidualnezamknieciawodne（Syfbny）．

Robotvmonta20Weinstalaciikanalizaciisanitiu・neiobeimuiaDrZedewszITStkim：
−

mOntazrurOCiagdw
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一
−
−
−

mOntaZpod華6doprzybor6W
pOdlaczenieprzybordwIWpuSt6wpodlogowch，
mOntaZPOZOStaJychurzadzeh，Studni，itp
uSZCZelnieniep・pOZ・lubzapomocaprZgSCSZCZelnychprzezprzegrodybudowlane，

5・4・zABEzPIECzENIEPRzEDKOROzJA
MateriatyzastosowanedobudowyinstalaqiipowinnybyCzabezpieczoneprzeddzialaniemkorozji．

5．5．zABEZPIECZENIETERMICzNE
PrzewodyokreSlonewdokumentacjitechniczn匂nalezyzaizolowaetermicmiematerialemnlepalnym．

5．

KONTROLAJAKOSCIROBOT

6．1．0GOLNEzASADY
OgdlnezasadykontrolijakoScipodanowOST，，Wymaganiaog6lne

pkt6

6．2．KONTROLA，POMIARYIBADANIA
Badaniaprzedprzystapieniemdorobbt
Przedprzystapleniemdorob6tWykonawcapowinienwykonaCbadaniam明CenaCelu：
−

OkreSleniestanukonstrukcii（Obiektodpowiadawarunkomzgodnymzprzepisamibezpieczehstwapracydo
PrOWadzeniarobdtinstalacyinych），

−

StWierdzenie，zeelementybudowlano−konstrukcかe・m亭CeWl巾wnamontaZuZadzehinstaladwo。ocia−

gowo−kanalizacかychicie函WOdy記powiad魂zaloZenio竺prQiektowym・
−

uStaleniesposobuzabezpieczeniakonstrukqiiprzedzniszczenlem，

−

uStaleniesposobuwlkonywaniamocowah，

−

uStaleniemetodprowadzeniarobdtiichkontroliwczasie億Waniabudowy．

Kontrola，pOmlalyibadaniawczasierob6t
Wykonawcajestzobowiazanydosta均isystematycznejkontroliprowadzonychrobdtwzakresieizczeStOtli−

WOSciazaakceptowanaprzezInZynierawoparciuonormeBN−83／8836−02153），PN−81／B−10725Ill］iPN−
91／B−10728［131．
Wszczeg61noScikontrolapowinnaobejmowaC：

−

SpraWdzenierzednychzalo20nyChlawceloWliczychwnawiazaniudopodanychnaplacubudowstatych

−

SpraWdzeniemetodwykonywaniawIkopdw，

−

Zbadaniemateria16wielement6WobudowypodkatemichzgodnoScizcechamipodanymiwdbkumentaqii

punktdwniwelac）jnychzdokladnoSci脅Odczytudo1mm，

technicznかWarunkamitechnicznymipodanymiprzezwytwdrce，
一

badaniezachowaniawarunkdwbezpieczehstwapracy，

−

badaniezabezpieczeniawykopdwprzedzalaniemwoda，

−

badanieprawidlowoScipodlozanaturalnego，Wtymg16wniejegonienaruszalnoSci，WilgotnoSciizgodnoSciz

OkreSlonymWdokumenta擁，
一

badanielpOmlarySZerOkoSci，gruboSciizageszczeniawkonanegopodlozawzmocnionegozkruszywalub
betonu，

−

−

badanieewentualnegodrenazu，

badaniewzakresiezgodnoScizdokumentaqiatechnicznalWarunkamiokreSlonymlWOdpowiednichnormach
PrZedmiotowychlubwarunkamitechnicznymiwytw6mimaterialdw，eWentualnieinnymiumownymiwarun−

kami，
−

badanieglebokoSciuloZeniaprzewodu，jegoodlegloSciodbudowlisasiadl南cychiichzabezpieczenia，

−

badanieulozeniaprzewodunapodlozu，

−

badanieodchyleniaosIPrZeWOduijegospadku，

−

badaniezastosowanychzlaCZyiichuszczelnienie，

−

badaniezmianykierunkdwprzewoduiichzabezpieczeniaprzedprzemieszczaniem，
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ー

badaniezabezpieczeniaprzewodupTZyPrZ華ciupoddrogami（ruryochronne・

−

badaniezabezpieczenlaprZedkoroそialpradamibhdzacymi，

−

badanieszczelnoScicalegoprzewodu，

−

badaniewarstwyochronn匂ZaSyPuprZeWOdu，

−

badaniezasypuprzewodudopowierzchnitenenupoprzezbadaniewskaZnik6wzageszczeniaposzczeg61nych

JegOWarStW・

6．3．PReBYSzCzELNOScIINSTALACJIWODOCIAGOWEJ
hstalaqiewod∞iagowanaleZypoddaebadaniomnaszczelnoSCnaciSnienieO・9MPa，instalaく窮uwazasleZa
szczelna，jezelimanometrwclagu20minutniewykaz巾espadkuci気ienia・

BadaniaszczelnoScinale却WykonywaewtemperatWZePOWietrzawewnくれznegopoWyz匂0。C．
Poprzeprowadzeniubadahci鉦ieniowychcaねinstala〔涙nalezydwukrotnieprzepJukaewod脅iprzeprowadzic

de神町危kdie．
WczasieprebynalezysprawdzieszczelnoSCzamykaniazaworbw，kI∬kdworazpotaczeh．ZprzeproW楓dzonych
pr6bszczelnoSciinstalaQiiwod00iagowgnaleZysplSacPrOtOk61stwierdz年iacyspehieniewymaganychwarun−

kew．

6．5．PROBYSzCzELNOSCIINSTALACJIKANALIzACJI
hstalaく涙kanalizadinaleZypoddacbadaniomnaszczelnoSCteiinstala部．PionoweprzewodyweⅥ血中ZnePOd−
dawacpr6bienaszczelnoSeprzezzalanieichwodanaca均WySbkoSci・Pod肇cialprZeWOdyspustowekanali−
ZaqiinaleZysprawdzicnaszczelno56wczasieswobodnegoprzepIywuprzezniewody．Przewodypoziomekana−
lizaqlSPraWdzasienaszczelnoscponapeInieniuwodapoWy婦kolanalacz脅CegOplOnZpOZiomempoprzez
Ogledziny．

6．

ORM［lARROBOT

7．1．0GOLNEzASADYOBMエARUROBOT
ObmiaruiloScirob6tdokonLtiesleZgOdniezzasadamipodanymlW

Wymaganiaog61ne

．

7．2．SzCzEGOLOWEzASADYOBM［IARUROBOT
Jednostkaobmiarowa：

一m−＞dlarob6tzwlaZanyChzprzewodami，izolaqiami
−SZtuka−＞dlaelementdw（ZaWOry，PrZyborysanitame，armatuabialegom00taZu，urZadzenia，itp．）

7．

0DBIORROROT
8．1．0GOLNEzASADY
Og61nezasadyodbiorurobbtpodanow

Wymaganiaog61ne，，pkt8．

RobotyuZn衝esiezazgodnezdokumenta《湘Prqiektowa，STiwymaganiamiInspektoranadzoru，jeZeliwszyst−

kiepomiaryibadania（ZuWZglednieniemdopusz叫nychtoleran靭WgPkt・6STdatypozytyvmywynik・Wy−
nikiodbior6wmateria16WirobbtpowinnybyewplSanedoDziennikaBudovYy・

8．2．0DBIORKONCOW
OdbiorowikohcowemuwgPN−81信一10725lll］iPN−91信一10728［13］podlega：
−

SPraWdzeniekompletnoScidokLmenta華doodbiorutechnicznegokohcowego（Polegajacenasprawdzeniu

一

protok616wbadahprzeprowadzonychprzyodbiorachtechnicznychczeSciowych），
badanieszczelnoScicalegoprzewodu（przeprowadzoneprzycalkowicieukohczonymizasypanymprzewo−

dzie，OtWartyChzasuwach−ZgOdniezpunktem8・2・4・3nomyPN−81信一10725lllJ），
一

badaniejakoSciwody（przeprowadzonestosowniedoodpowiednichnombbowiaz扇CyChwzakresiebadah
丘zykochemiczmychibakteriologicZnyChwody）．
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Wynikiprzeprowadzonychbadahpodczasodbiorupowinnyby61両ewfbmieprotok6lu，SzCZeg61owoom6−
Wione，WplSanedodziennikabudowyipodpisaneprzeznadz6rtechnicznyorazczlonk6wkomisiiprzeprowa−

dzi萌C匂badania．
Wynikibadahprzeprowadz00yChpodczasodbiorukohcowegonalezyu狐aezadokladne，jeZeliwszystkiewy−
magania（badaniedokumentadiiszczelnoScicalegoprzewodu）zostaをspehione．
Jezelikt6reSzwymagahprzyodbiorzet∞hnicznymkohcowymniezostalospehione，naleZyoceniCjegowpbW
nastopiehsprawnoScidzialaniaprzewoduiwzaleznoSciodtegookre鑓ckoniecznedalszepostepowmie．
Przyodbiorzeinstala函WOdociagowych，WOdociagow匂przeciwpoZarow匂itryskaczow匂oraz kanalizacyjnych

naleZyprzedstawccon吐imni匂nastePl涙Cedokumen吋：
a）Dokumentaqiapowykonawcza，
b）Dziennikbudowy，
C）AtestyizaSwiadczenia，

d）ProtokoIyodbior6wczeSciowychdlatychelement6Winstala擁，kt6repozakohczeniurob6tbudowlanych
ZOStaかzakr車e，
e）Protokobpr6bszczelnoSciprzewod6Winstala重

り∴Protokobwlkonaniaplukaniaidezyn庭kQiiinstaladiwod00iagowei，
g）ProtokolywykonaniaphJkaniainstala郎Wodociagow匂przeciwpozarow匂itryskaczow匂，
h）SwiadectwabadahjakoSeiwody．

8．

PODSTAWAPLATNOSCI

9．1．0GbLNEWYMAGANIADOTYCzACEPODSTAWYPLATNOScI
Og61neustaleniadotyczacepodstaWyPlatnoScipodanow

Wymaganiaog61ne，，

RozliczeniepomiedzyzamTWi魂Cym・aWykonawcabedziedokonane：ZgOdniezustaleniamiumowypo
wkonaniupelnegozakresurobdtopISanychwnini匂szdSZCZeg6hoveispecyGka函（SST）iichkohcowymodbiorze・
PodstawerOZliczeniaorazptatnoSciwykonanegoio（訪れranegozakresurdb6tstanowiwartoSetychrobetobli−

czonanapodstawieustalonegowmowiesposoburozliczeniazaokreSlonyzakresrob6tzuwzglednieniemzapISOW
podanychwOST，，Wymagania0g61ne

pkt8・

PIacisieZarObotywykonanezgod重Iiezwymaganiamipo1kmymiwpunkcie5iodebraneprzezInspektoranadzoru
mierzonewjednostkachpodanychwpunkcie7・

Cenaobeimuie：
−rOboci狐e bezpoSredni脅WraZZkosztami，

−WartOSezu幼Chmateria16wwrazzkosztamizakupu，magaZynOWania，eW馴血alnymikosztamiubytkdwi
億ansportunaplacbudov，
一WartOSCpracysprzetuwrazzkosztami，

一koszlypoSrednie，ZySkkalkula《功nyiryzyko，
−WartOScrdbdtpomocnlCZyChitowarzyszacych

−POdatkiobliczanezgodniezobowia2両脅Cymiprzepisami（opr6czpo（ね瓜田VAT）・

9．

DOKUMⅢNTYODNIESⅡnⅡA
lO．1．0GOLNE
OgdlneprzeplSyPOdanow，，Wymaganiaog61ne，，pktlO・

10．2．NORMY

OBOWIAzUJACENORMY
1

嶋

2
3

艫sC#

s以菘
ﾄ(

ﾃ

#c3

#ツ8

c

＋Azl：2001 要

RuyStalowezeszwem，gWintowane．
Wyrobysanitameporcelanowe．Wymaganiaibadania
涛r

F觜

OchronaprzecIWPOZarowabudynk6W・Przeciwpozarowezaopatrzenie

E6傍7v

F

6

v

v

'ｦV6謡

ｦ

&

v
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4

ﾄ(

ﾃ

#ツX

＋Apl

5

蹈

6

sH

ﾄ

c

要

ﾃ
C

涛r

F觜

c#
cH

OchronaprzecIWPOzarOWabudynk6W・PrzecIWpOzarOWeZaOPatrZenie

D也7F

B

ﾃ

ﾆ

6

v

F

6

v

v

'ｦV6謡

ｦ

&

v

ZestawyodpbWOWePrZybor6wsanitamych．CzeScl：Wymagania

c

涛r

PomiarobietoSciwodywprzewodach・Wodomierzedowodypitnei

zirmei．Wymagania

7

$

C

cH

ﾃ"

＋Adl：1997

8

(

ﾃ

#ツX

＋Apl

要

9

PomiarobietOSciwodywprzewodach．Wodomierzedowodypitn匂

率蒙觀

c

F觜

ﾃ

蒭

11

ﾃsH

12

ﾄT

C

2

ﾃSC

蒭

C

v

譁

也7F

ﾆ

7末覲
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D也7F

ﾈ璽SC
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Ew蒙

涛r

ﾆ

6

v

F

6

v

v

'ｦV6謡

ｦ

&

v

Elementyzlacznewodomierzyskrzydelkowych．Laczniki
B

ﾃsC

Elementyzlacznewodomierzyskr樹delkowych，Nakretkidolacznik6W

AmaturaprzemysIowaisiecidomow匂．Prz〕CZakielichowezgwln−
temwalcowym．Wylniary

sH

ﾃh

c#

Amaturawodociagowa．Wymaganiauzytkoweibadaniaspraw（感涙Ce・

Cze維6：I亙dran甘
13

ス

14

蒭

ﾄT

ﾃsS

S

"

ﾃ

AmatuaprZePtyWOWainstalaciiwodociagowei．Wymaganiaibadania

c#

"

Systemyprzewoddwruowchztworzywsztucznychdoodprowadzenia

nieczystoSciiSciek6W（Oniski匂iwsd【i匂temperatmZe）wewn如・z
kmS億uk箪budowli−PolietylenのE）−CzeSCl・Wymaganiadotyczace
ru，kszta請ekisystemu

15

ﾃs

ﾃ

16

tT繝

17

ﾄT

18

c#

h

T

#c3

Wyrbbysanitameporcelanowe．Wymaganiaibadania

"

PisuarynaScienne．Wymiaryprzylaczeniowe

c#

x

Bidetywiszacezasilaneodgbry．Wymiaryprzylaczeniowe

c#

StQiacamiskaustepowazniezaleかymzbiomikiem．Wymiaryprzyla−

CZenlOWe
19

T苺4

20

c#

T苺4

21

b

c#

T苺4

SystemyzarzadzaniajakoScia．Podstawiterminologia

ｴ

H

8

c#

c#

SystemyzarzadzaniajakoScia．Wymagania

ZarzadzanieukierunkowanenatrwatysukcesorganizaくれPod肇cie

WykorzystuiacezarzadzaniejakoScia
22

ﾄT

sH

23

ﾄ(

ﾃ

24

ﾃsxﾈ

ﾃ

c#

CC

B

c

CsSs

涛

ZestawyodpbTWOWeprZybordwsanitamych．CzeSel：Wymagania
Technikasanitama．IstotnewielkoSci，Symboleijednostkimiar

C

Urza

eniasphlkLticedomisekustepowchipisuar6W．Wsp61newy−

maganiaibadania
25

T

#SC

c#

R

AmatuaSanitama．CiSnieniowezaworysphIktticeisamoczImnieza−

mykanezworydopisuarbwPNlO
26

ﾃ

ﾃsSs

"

Urzadzenias曲aCedomisekustepowychipisuardw．Ruryphcznez
nieplasty五kowanegopolichlorkuwinylu

27

ﾃド

ﾃsSs H C

SedesyztworZyWSZtuCZnyChtemoplastycmych．Og6lnewymaganiai badmia．
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ﾄT
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c#

Urzadzeniasanitame．WannywykmaneZWylewanychpbTtZuSiecio−
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ﾄT

c8
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Urzadzeniasanitame．ArhSZeakrylowezeSrodkiemsieciLJacylndo
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ﾄT

3#

WanegOtWOrZyWaakrylowego．Wymaganiaimetodybadah

Wanienibrodzikdwdou却kudomowego
ﾃ

c#

SystemyprzewodoweztworzywszmCZnyChdoodprowadzanianieczy−
StOSciiSciekdw（oniskieiWySdki匂temperamrze）wewl珂I・Zkonstruk扇
budowli．Niezmiekczonypoli（chlorekwinylu）（PVC−U）．CzeS61：Wy−
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1．

WSTEP

l．1．PrzedmiotSST

Przedmiotem nlnlgSZeI SZCZeg610wq specyHkaqii techniczng sa wymagania dotyczace

Wykonaniaiodbiorurob6tinstalaqiielektrycznychwzwiazkuzremontempomieszczehoraz

Wybranych elementdw budynku administracyJnym WojewddzkiegoInspektoratu Ochrony
SrodowiskawBydgoszczy，ul・PiotraSkargi2，85−018Bydgoszcz

KlasyfikaqjawgWspdlnegoSlownikaZam6wieh（CPV）

Grlpa

冽

ﾝ

R訪常Oria

45300000−0

&

45310000−3

G末

F

ﾆ

ﾈ

8吮

7幡覿v'VG匁ｶ

6

RobotyinstalacyJneelektryczne
45317000＿2 薄跏V也7F
45315700−5 薄

F

45311000−0

ﾆ

&

ﾆ
v

坊VﾆVｷG'
譁W7F

G謡ｦ

ｷ&W6坊

ｦ覲

沫&

ｶ

ｦGｦ坊ﾆ7ｧ

&ﾆ

v

譁

&

ｦ也7F

elektrycznych
45316000−5 薄

F

ﾆ

v

譁W7

FVﾓgv

7v妨FﾆV貽

w

SygnalizacyInyCh

Wszystkie wbudowane materialyiurzadzeniapowinnymie6aktualne dopu誓Zeniado
StOSOWaniawbudownictwie（atesty，aPrObatytechniczne，dopuszczenia，deklaracJeZgOdnoSci
itp．）．

1．2．ZakresstosowaniaSzczeg6IowejSpecynkaqiitechniczneJ

SpecyHkaqia technicznajest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwieniai
ZaWarCiaumowynawykonanierob6tinstalacyJnyChzawartychwpkt．1．lpowyZszqjSST．
1．3．0kreSleniaFIOdstawowe
OkreSleniainazewnictwouZytewniniqjszqiszczegdbw句SpecyHkaqiitechnicznqisazgodnez

ObowiazLIIaCymipodanymiwnomachPNiprzepisachPrawabudowlaneg0．

1．4．ZakresrobotobjetychSST．
Roboty，kt6rychdotyczyspecynkacjaobejmuJaWSZyStkieczymosclumO揖wl明Ceim明Ce
naceluwykonanieinstalaqiielektrycznychiteletechnicznych．

1．5．0gdlnewymaganiadotyczaCerOb6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSCich wykonania oraz za zgodnoSC z
dokumenta鴎prqjektowa・Rodz年ie（typy）urzadzeh，OSPrZetuimaterialdw pomocniczych

ZaStOSOWanyChdowykonywaniainstalacJIPOWinnybyCzgodnezpodanymiwdokumentaqii
Prqiektow屯Zastos？Wanie doⅥOkonaniainstalaqiiinnychrodzaidw（typ6W）urzadzehi

OSprZetunlZWymien10neWPrqjekciedopuszczalneJeStjedyniepodwarunkiemwprowadzenia
dodokumentaqlPrqjektowqzmianuzgodnionychwobowiazuacymtrybiezPrqjektantem．
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2．

MATERIALY

Materiab・instalacjielektrycznqi

・

Gniazdowtyczkowe2P＋ZIP20

・

Gniazdowtyczkowe2P＋ZIP44

・

LacznikinstalacyInyl−biegunowyIP20

・

LacznikinstalacyinySChodowyIP20

・

LacznikinstalacyInySWlecZnikowyIP20

●

Przew6dYDY−450／750V，2Ⅹ1，5mm2

●

Przew6dYDY−450／750V，3Xl，5mm2

●

Przew6dYDY−450／750V，3Ⅹ2，5mm2

3．

SPRzBT

Wykonawcajest zobowiaZanydo uzywaniajedynie takiego sprzetu，kt6ry nie spowodLtie

niekorzystnego wplywu na jakoSC wykonywanych rob6ti bedzie gwarantowae
PrZePrOWadzenierob6t，ZgOdniezzasadamiokreSlonymlWPWiST・Wprzypadkubraku
ustaleh w wymienionych dokumentach，ZaSady pracy sprzetu powinny by uzgodnionei

zaakceptowaneprzezin坤ektoranadzoruinwestorskiego・SprzetnalezacydoWykonawcylub
Wym療ty do wykonania rob6t musi bye utrzymany w dobrym stanie technicznymiw
gotowoScidopracy・

4．

TRANSPORT

Materiab，na budowe pOWinny byC przywozone odpowiednimi Srodkami transportu，

ZabezpleCZOneWSPOS6bzapobieg的CyuSZkodzeniuorazzgodniezprzepISamiBHPiruchu
drogowego．

5．

WYKONANIEROBOT

5．1．Wymaganiaogblne
Og61ne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST

Wymagania og6lne

．

Wykonawcaprzedstawidoakceptaqiiprojektorganizaqiiihamonogramrob6tuwzgledniajacy
WSZyStkie warunki，Wjakichbedawykonywane robotyinstalacyjne．Robotypowinny byC
WykonywanewodpowiedniqikolqinoSci：
5．2．Trasowanie

Trasainstalaqii elektrycznych powima przebiega6bezkolizyJnle Zinnymiinstalaqiamii
urzadzeniami，POWimabyeprzqirZySta，PrOStaidostepnadlaprawidlowqikonserwaqIlOraZ

remont6W．Wskazanejestabyprzebiegalawliniachpoziomychipionowych．

5．3．Montazkonstrukcjiwsporczychorazuchwt6w
Konstrukqiewsporczeiuchwytyprzewidzianedoulozeniananichinstalaqiielektrycznych，

bezwzgledu narodzaiinstalaqii，POWinnybyC zamocowanedopodlozawspos6btrwaか
uwzgledniをiacywarunkilokalneitechnologlCZne，WjakichdanainstaladabedziepracowaC，
OraZSamrOd2年jinstalaqii．

5・4・PrzejSciaprZCzScianyistropy

Prz華ciaprzezScianyistropypowimyspehiaCnastepuJaCeWymagania：
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●

WSZyStkieprz華ciaobwodbwinstalaqiielektrycznychprzezSciany，StnOPykp．musza
byCchronioneprzeduszkodzeniami．

・PrZ華CiatenaleZywykonywaCwprzepustachrurowych，
●

PrZ華ciapomiedzypomies誓eniamiordznychatmosfもrachpowimyby wykonywane
WSPOS6bszczelny，ZaPeWnlaJaCynlePrZedostawaniesleWyZiew6W，

●

Obwodyinstala串elektrycznychprz∞hodzac平eZPOdbgimuszabyCchronionedo
WySOkoSci bezpiecznq PrZed przypadkowyml uSZkodzeniami．Jako oslony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaCl…ry Stalowe，rury Z tWOrZyW

SZtuCZnyCh，korytkablaszaneitp．

5．5．Wykucieotwor6Wibruzd
Przedprzystapienie do kucia nalezywyznaczyC dokねdnie mi匂sce kucia．Nalezyzwr6ciC

SZcZeg61na uwage w przypadku gdy planowany otwdrlub bruzda przebiega w pobliZu
jakiclkoIwiekimychinstalaqii・WprzypadkukuciabruzdnalezywyrysowaCnaScianielinie
POkt6rqinalezywykuwaCbmzde・DokuciabruzduzywaCnarZK；dzirecznychimechanicznych
WZaleznoSciodpotrzeb・Dopuszczasi uZywanianarzedzimechanicznychprzywykuwaniu
OtWOrdw，naleZyprzytympamieta60ZaChowaniuwszelkichzasadBHP．

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadziC tak by nie powodowaly one niepotrzebnych
Zniszczeh w danym pomieszczeniu・JeSli zachodzi taka koniecznoSC to w

CZyStyCh

POmieszczeniach nalezy zabezpieczyC fblia malarska wszystkie miqisca przy powyzszych
robotach．

5．6．UkIadanieprzewod6wikabIiorazrurinstaLacyjnych

Ukねdanierm

RurynalezyukladaC naprzygotowanqiiwytrasowand trasie nauchwytachosadzonychw
POdlozu．KohcenJrPrZedpolaczeniempowimybyepozbawioneostrychkrawedzi．Zaleznie

Odprzyjet匂technologiimontazuirodz萄utworZyWalaczenie rurze soba oraz sprzetemi
OSPrZetemnalezywykonywaCprzez：
●

WSuWanPwotworylubkielichyzrdwnoczesnymuszczelnianiempo毎zeh，

・WkrecanlenagWintowanychkohc6wrm，
・Wkrecanienagrzanychkohc6wr皿．

LukinarlmChnalezywykonyYaCtakabysp比szczeniep東Zekrqju享PrZekracza1015％
WeWnetrZmeiSrednicy．PromiehgleClaPOWinienzapewniaCswobodnewclaganieprzewoddw．

Wciaganieprzewoddwikabli
Przedprzystapieniemdowciaganiaprzewod6wnalezysprawdziCprawidIowo56wykonanego
rlmWanやZamOCOWaniasprzetuiosprzetu，jegopo匝zehzmamiorazprzelotowoSC・
WciaganlePrZeWOd6wnalezywykona zapomocaspeqialnego osprzetumontaZOWegO．Nie

WOlnodotegocelustosowaCprzewoddw，kt pep6血iqizostanauzytewinstalaqii．Laczenie
PrZeWOddwwykonaCwgwczeSniqiopisanychzasad．Zabraniasieukladaniarurzwciagnietymi
Wnieprzewodami．

Przewodyikablemocowanenauchwytach
Ukねdanieprzewod6wikabli：
・bezpoSredniowbruzdachzmocowaniempodtyIk，

・bezporedniowtynlquOrzewodypねskie）
・nauChwytachodlegloSciowych（dystansowych）pqiedynczychlubzbiorczych，
・nakorytkachidrabinkachkablowych，

●

WlistwachPCW．
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・Wkanalachkablowych，
Laczenieprzewod6wikabliwykonaCwgwczesn均OPISanyChzasad・Ukねdanieprzewod6wi
kablinauchwytachNaprzygotowanqitrasienaleZyzamontowaCuchwytywgwczeSni華zego
opisu・OdlegloSci od uchwl碕w nie powimy byC wieksze od O・5m dla przewoddw

kabelkowychil・Om・dlakabli・Rozstawienieuchwyt6wpowinnobyCtakieabyodlegloSci
miedzynimizewzgled6westetycznychbybTjednakowe，uChwytymiedzyimymiznajdowaly

sleWPObli如SPrZetuiosprzetudoktdregodanyprzewddjestwprowadzonyorazabyzwISy
przewod6Wikablipomiedzyuchwytaminiebylywidoczne・

Wykonanieinstalaqiip在wym？gadbedzie：
●

ulozeniaprzewod6wl．Zainstalowaniaosprzetuprzedwykonaniemtynkowania・W

przypadkuwkonywanlainstalaqiinaistniく弱cychScianachniezbednebedziewykucie
odpowiednichbruzdpodprzewodyiSlepychwnekpodosprzetorazichzatynkowanie・

PrzedwykonanieminstalaqiijakoszczelneinaleZyprzewodyikableuszczelniaCwosprzecle
oraz坤arataChzapomocadねwik6W・SrednicaglowICyiotworuuszczelni吐iacegoplerScienia

powimabyCdostosowanadoSrednicyzewnetrznqprzewodulubkabla・Podokreceniudlawic
zalecasiedodatkoweuszczelnienieichzapomocaodpowiednichuszczelnieh・

Wykonanieinstalaqiiwkorytkachidrabinkachkablowychwymagaebedzie：
・ZamOntOWania konstrukqii wsporczych dla koryteki drabinek，ulozenie na

konstrukqiachwsporczychnalPrZednioprzygotowanympodlozu，ulozenieprzewod6W

ikabliwkorytkuwrazzzatoZeniempokryw・WykonanieinstalaもiwlistwachPCW
Wymagaebedzie：
・ZamOntOWanialistwyPCW na Scianielub stropie zapomocako肱6wrozporowych

PrZykrecanychdopodloza，ulozenieprzewod6wwlistwie，ZamOCOWaniepokrywy・

Laczenieprzewod6W

Winstalaqjachelektrycznychwnetrzowychlaczeniaprzewoddwnalezydokonywacwsprzecle
io坤rZeCleinstalacyInymiwodbiornikach・Niewolno stosowacpolaczeh skrecanych・W

przypadkugdyodbiornikielektrycznem弼WyPrOWadzonefabrycznienazewnatrzprzewody，
asamoichpodlaczeniedoinstalaqiiniezostaloopracowanewprqjekcie，SPOSdbpodlaczenia
nalezyuzgodniC z prqjektantemlub kompetentnymprzedstawicielemInzynlera・Przewody
muszabyCulozoneswobodnieiniemogabyCnarazOnenanaClagiidodatkowenaprezenia・Do
danego zacisku nalezyprzylaczyc przewody o rodzaju wykonania，PrZekrqiuiliczbie dla
jakich zacisk ten jest przygotowany・W przypadku zastosowania zaciskdw，do kttrych

PrZeWOdysaPrZylaczonezapomocaoczek，POmiedzyoczkiemanakretkaorazpomiedzy
OCZkamipowimyzn両dowacslePOdkladkimetalowezabezpieczoneprzedkorozJaWSPOS6b

umozliwi＊cyprzeplywpradu・D匝056odizolowa車座ytyprzewodupowimazpewny
PraWidbwe przylaczenie・Zdqimowanieizolaqiil OCZySZCZenie przewodu nle mOZe

POWOdowa6uszkodzehmechanicznych・Wprzypadku stosowaniaZylocynowanychproces
CZySZCZenianiepowinienuszkadzaCwarstwycyny・Kohceprzewod6wmiedzianychzzylami
Wielodrutowymi（linek）powinnyleczzabezpieczonezaprasowanymituleikamilubocynowane
（zalecasiezastosowanietulqiekzamiastcynowania）・

MontaZosprzetu
Sprzetinstalacyiny nalezy mocowae do pod重oza w spos6b trwaly zapewni＊acy mocnei

bezpleCZneJegO OSadzenie．Do mocowaniaosprzetumogashJZyCkonstrukqiewsporczelub
konsoki

osadzone

na

podlozu，PrZySPaWane

do

stalowych

element6w

konstrukqii

budowlanychlubprzykreconedopodbzazapomocakok6wiSrubrozporowychorazkok6w
WStrZeliwanych．
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MontaZpuszekinstahcvjnvch
・WyCia60tW6rwScianie
・umieSciepuszkewotworze

・WbZyCzaczepyidociagnae nuby
RuryinstalacyinelubprzewodywieloZybweukねdanebezoslony，POWprOWadzeniudopuszki
moctJesietaSmamikablowymi．Wtym∞luobokkaZdegootworuwewmatrzpuszkiznaiduie
SieuchwytdotaSmy・

Uchwyty（haki）dlaoprawzwieszakowychmontowanewstropachnaleZymPCOWaCprzeZ
WkrecaniewmetalowykolekrozporoWylubwbetonowanie・Niedopuszczas1enPCOWama
hak6w

za

pomoca

ZWieszakowych

ko鵬w

powimo

nozporowych
umozIiwia

z

tworzywa

ruch

sztucznego．Zawieszeme

wahadlowy

oprawy・Prz蛤WOdy

opraw
opraw

OSwietleniowychnalezylaczyezprzewodamiwypust6wzapomocazもczySwiecznikowych．

MontaZosprzetuinstalacyinego
WpomieszczeniachprzeiSciowowilgotnychiwilgotnychstosowa60SPrZetbryzgoszczelny
（Wylaczniki oSwietleniowe，gniazda wtyczkowe，PuSZki natynkowqi）nalezy montowaC w

SPOSdbtrwabTZaPOmOCako鵬wnozporowych・WpomieszczeniachsuchychnaleZystosowae

W）均Wymienionyosprzetwuprzedniozainstalowanychpuszkachkohcowychph．Cz巾nik

mChunalezymontowaCdo Scianylub su鮒uzapomocakok6wrozporowych．Lokalizada
CZLtinikapowinnabyedostosowanadoobszaruponlSZaniasleCZlowieka．

5．7．Pod句Sciedoodbiornikdw
Pod句biainstala函

elektrycznych do odbiomik6w nalezy wykonywae w mi匂SCaCh

bezkol功nych，bezpiecznychorazwspos6bestetyczny．Pod華ciadoprzewod6wub20nych

WPOdbdaenaleZywykonywaCwnmaChochromychzPCVzamocowanychpodpowierzchnia
POdbgi，albowpeqialniedotegocehlPrZeWidzianychkanatach，SZachtach．Ruryikanaly

muszaspehia60dpowiedniewarunkiwytrzymabScioweibyCwyprowadzoneponadpodk）ge
dowysokoScikonieczneidladanegoodbiomika．DoodbiomikbwzamocowanychnaScianach，

StrOPaCh hb konstrukqiach podqiScia nalezy wykonywa6przewodamiulozonymi na tych
Scianach，StrOPaChlubkonstrukqiachbudowlanych，atakおnaimegorodz碕upodlozachnp．
kszta請owniki，kotydkaitp．

5．8．Przy互CZanieodbiomik6w
Nneica

poもczeh

Zyl

przewoddw

z

zaciskami

odbiomik6w

powimy

bye

dokladnie

OCZySZCZOne．Samo poもczenie musi byC wykonane w spos6b pewny，pOd wzgledem

elektrycznymimechanicznymorazzabezpieczoneprzedosねbieniemsilydocisku，konoそiaitp．

PoねCZeniamogaby wykonywanejakosztywnelubelastycmewzaleznoSciodkonstrukqii
Odbiomikaiwarunk6wtechnologicznych．Przylaczeniasztywnenalezywykonywaewrurach

SZtyWnyCh wprowadzonych bezpoSrednio do odbiornik6w oraz przewodamikabelkowymi
ikablami．
●

Polaczenia elastyczne stosttie sie gdy odbiomikinara20ne Sa na drgania o duZqi

amplitudzielub przystosowane sa do przesuniee hb przemieszczeh．Poもczenia te

nalezywykonaC：

・PrZeWOdamiizolowanymiwielozylowymigietkimiluboponowymi，
・PrZeWOdamiizolowanymijednozylowymiwruachelastycznych，
●

Pr：aeWOdamiizolowanymi wielozylowymi gietkimilub oponowymi w nurach
elastycznych．

125

胆略
5．9．Pr6bymontazowe
Pozakohczeniurob6tnalezyprzeprowadziCpr6bymontazoweobqim塙cebadaniaipomiary，
WraZZeSPOrZ脅d補niemprotoko16W・Zakrespr6bmontazowychnalezyuzgodniCzinwestorem
Zakrespodstawowychpr6bobqimLqe：
●

POmiarrezystanqiiizolaqiiinsta埼i

・POmiarrezystandiizolaqiiodbiomik6W
●

POmlarymPedanqiipetlizwarclOWyCh

5．10．Montazrozdziehic
Rozdzielnice nalezy mo00Wa na uPrZednio przygotowanym podわれPrzed ustawieniem

urzadzeniawmiqiscuoznaczyCpunktyosadzeniakofk6wrozponoWyCh，naS鴫Pniewywierci6
0tWOry，ZaloZyC ko批ii umocowaC urzdzenie．Urzadzenia przyScieme，naScienne oraz

WnekowenaleZyprzykreciedokonstrukqiilubosadziCw四mZedniowykonaneiwnece．Po
ZamOCOWaniuurzadzenianalezy：
●

WyPOSaZyCwelementyzgodniezprqiektem

・dokreci6wspos6bpewnywszystkie rubyiwkretyWPOZaczeniachelektrycznych
・imechanicznych，SPraWdziCstabilnoSe，WyImZiomowanie，itp．
・Zabzy60Slony z鵬te w czasie monta2u；nalezy zwr6ciC uwag na oznakowanie

POSZCZeg6lnychelement6wrozdzielnic，

・WrOZdzhelnicachdostarczanychnamlgCemOnta如wzestawachtransportowychpo
ich ustawieniu nalezy wykona stosowne poもCZenia pomiedzy poszczegdlnymi

zestawami

Pr6bvmonta20We
Przed przeprowadzeniem pr6b montazowych wykonawca zobowiazany jest przygotowaC
nastepLJatXidokLmentydlazainstalowaniaurzadzeh：

・PrOtOk61ypr6bjakoSciwymbu przeprowadzonychprzez wytw6rc6w hb protok6bT
Odbior6w techlicznych dokonanych u wytw rcy，deklaraqii zgodnoSci wykonania

WyObu
・dokumenta（涙techniczno−ruChowa（DTR）lub w przypadkujqibraku producenta
instruk（窮obshgi，SChematyiopisytechliczneaparlHy
WlaSciwebadaniaodbiorczenalezypoprzedziC：
・SZCZeg6lowymi og呼inami zamontowanych u縦埼daehi uklad6W，SPraWdzeniu

ZgOdnoScimo1両aZu，W）POSaZeniaidanychtechnicznychzdokumentaくねiinstrukqia

PrOducenta（DTR）
・SPraWdzeniem popraWmOSci po互CZeh obwod6w g16wnychi pomocniczych oraz

dzL誼anilmiaparatdwiurzadzeh
・uSunleClemZauWaZonychusterekibrak6W．

Pr6byodbiorcze．un褐dzehelektrycznychpowimipneprowadzaepracownicyposiaddacy
SPeqialneuprawmeniadowykonywal壷ategotypuprac：
DobadahodbiorczychnalezyprzystapiCpozakohczenlumOnta如urz健dzehpotwierdzonym
PrZeZWykonawce．Szczeg6bwewynikibadah，Pr6bipomiar6wnalezypodaCwstosownych
PrOtOk6ねch．

6．

KONTROLAJAKOScIROBoT

6．1．Wymaganiaog6me
Sprawd獅ieiodbi6rrob6tpow中ObyCwykon竺eZgOdnieznormamiiprzepisamf・

Sprawdaeniui kontnoli w czasle Wykonywanla rOb6t oraz poich zakohczemu powinno
POdlegac：
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・ZgOdnoSCwykonaniarob6tzdokumentaqaprqiektowa，
●

SPraWdzenierezystanqllCiagloScizylkablipoichubzeniu，

●

SPraWdzenieprzepustdwkablowych，rurOClag6wkablowych・PrZedzasypaniem，

Zprzeprowadzonychpr6bibadahnalezysporzadzaCstosowneprotokolyzocenaiinteJPretaqja
wynik6WwstosunkudoobowiazuJaCyChprzepISOWinorm，naStePnlep重ZekazaCInwestorowi・

7．

0BMIARROBOT

Jednostkamiobmiaruwykonywanychrobdtsa：
m−dlaliniikablowych，kanalizaqiikabloweJ，
SZt．−PrZelacznice，pigtaile，Zlaczki，

8．

0DBIeRROBoT

8．1．Wymaganiaog6Ine
OgdlnewymaganiadotyczaceodbiorurobdtpodamowSpecynkacjiTechnicznej

Wymagania

Ogehe
8．2．0dbioryrobbt
Instalacjepodleg魂odbiorowitechnicznemu・OdbiorutegodokonUeWykonawcainstalaqii，W
ObecnoSciinspektoraorazwlaSciciela（inwestora）．

Odbidrtechnicznypoleganasprawdzeniu：
・ZgOdnoSci wykonaniainstalaql Z dokumentaqia oraz ewentualnymi zmianami

iodstepstwaml，POtWierdzonymiodpowiednimizapISamiwdziemikubudowy，atakie
ZgOdnoScizprzepISamiszczeg6lnymi，OdpowiednimiPoIskimiNomamiorazwiedza

techniczna
・jakoSciwykonaniainstaladielektrycznq
・SkutecznoScidzialania zabezpleCZehiSrodk6w ochrony od porazen przed pradem
elektrycznym，

・SPehienia przezinstalacje∴Wymagan W Zakresie minimalnych dopuszczalnych
OPOmOSciizolaqiiprzewodbworazuziemiehinstalaqiiiaparat6W，
●

ZgOdnoSci oznakowania z PoIskimi Normamiilokalizaql PrZeCiwpozarowych

Wylacznikdwpradu．

Sprawdzenia skutecznoScidzialania zabezpieczehiSrodk6W ochrony od porazen pradem
elektrycznymnalezydokonaCdlawszystkichobwod6wzmontowanもinstala串elektrycznqiod
Zもczadogniazdwtyczkowychiodbiornik6Wenergiielektrycznqzainstalowanychnastale．

Pozytywnewynikipowyzszychdzialahsprawdzl涙CyChumoZliwiiiasporzadzanieprotokoh1
0dbioru．WtrakcieodbioruinstalaqiinalezyprzedstawiCnastepuJaCedokumenty：

・dokumentaqietechnicznaznaniesionymizmianamidokonanymlWCZaSiebudow
●
●

dziemikbudowy，
PrOtOkob，Z Ogledzin stanu sprawnoScipo匝zeh sprzetu，Zabezpieczeh，aParatbw

lOPrZeWOdowania
・PrOtOkob，ZWykonanychpomiar6wrezystanqji（OPOmOSci）izolacjiprzewoddworaz
CiagloSciprzewoddw ochromych，W tym glbwnychi dodatkowych（mi匂scowych）
POlaczenwyrownawczych，
・prOtOkolyzwkonanychpomiar6wimpedancjipetlizwarcia，reZyStanqiiuziemiehoraz
PraduzadzialaniaurzadzehochromychrdZnicowopradowych，
●

Certynkatynaurzadzeniaiwyroby，
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●

dokumentadetechniczn0−ruChoweorazinstrukqieobshlgizainstalowanychurzadzeh
elektrycznych．

Uruchomieniainstalaqii dokonuJe Wykonawca przy udzialeinspektora przedstawiciela
inwestora，lubwlaScicielabudynku・Przeduruchomienieminstalacji，Wykonawcapowinien：
●

ZaPOZnaCsiezdokumentaqiadotyczacaodbiorutechnicznegoinstalaqiielektrycznqi

WtrakcieuruchamianiainstalaqiipowinnybyCrdwniezsprawdzonelWyregulowanewszystkie
urzadzenia zabezpieczajqceisygnalizacyjne・Nastawytych urzadzeh powimy zapewniaC

PraWidbwaichreakdienazakldceniaiodstepstwaodwarunkdwnormalnych．InstalaqiemO如a
uznaCzauruchomionegdy：
●

WSZyStkiezamontowaneurzadzenianJnk高on明PraWidlowo，

●

SPOrZadzonoprotokbIuruchomienia，Wkt6rym m・in．jestzaplSOPrZekazaniu

・instalaqiidoeksploataqii．

●InstalacJemO如auznaCzaprzl塵tedo eksploataqii，gdyprotok61badahpotwierdza
ZgOdnoScparametr6wtechnicznychzdokumenta

涙IPrZePISami・SZCZeg61nymioraz

PoIskimiNormami．

8・3・Odbi6rinstaIacjielektrycznycIliteletechnicznycII

Sprawdzeniuikontroliwczasiewykonywaniarob6torazpoichzakohczeniupodleg明‥

−ZgOdnoSCwykonaniarob6tzPrqjektemiSpecy触acja，
−SPraWdzenietrasyliniikablowych，

−SPraWdzenieciagloScizylipowlokkabliiprzewod6W，
−reZyStanqaizolaqiikabliiprzewod6W，
−reZyStanqiadoziemienia，

−SPraWdzeniezgodnoSemieiscamontaZuioznakowaniaprzycisk6wzplanami

−Wykonaekompletpomiardw

Zprzeprowadzonychprdbibadahnalezysporzadziestosowneprotokolyzocenaiintemretaqia
WynikdwwstosuIkudoobowiazuaCyChprzepis6winom．

9．

PODSTAWAPLATNOScI

OgdlneustaleniadotyczacepodstawypねtnoScipodanowOST

Wyrnaganiaog6lneMpkt8

Rozliczeniepomiedzy？maWimcy叫aWykonaW望bedzie dokonape：ZgOdnie Z

ustaleniamiumowypowykonanluPehegozakresurob6topISanyChwniniqjszqszczeg610weJ
SPeCy細くaqii（SST）iichkohcowymodbiorze．

PodstawerozliczeniaorazphtnoSciwykonanegoiodebranegozakresurob6tstanowi
WartOSC tych rob6t obliczona na podstawie ustalonego w umowie sposobu rozliczenia za
OkreSlonyzakresrob6tzuwzglednieniemzapis6wpodanychwOST

Wymaganiaogdlne

pkt

8．

Phcisiezarobotywykonanezgodniezwymaganiamipodanymiwpunkcie5iodebraneprzez
Inspektoranadzoru mierzonewjednostkachpodanychwpunkcie7．

Cenaobeimuie：
−rObocizne bezpoSrednia wrazzkosztami，

−WartOSCzuZytychmaterialdwwrazzkosztamizakupu，magaZynOWania，eWentualnymi
kosztamiubytkbwitransportunaplacbudowy，
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上溝TO9−INST4LACmELEKTRyCZNE

−WartOSCpracysFmZetuWraZZkoszl創mi，
−kosztypoSrednie，ZySkkalkulacyJnylryZyko，
−WartOSCrob6tpomocniczychitowarzyszacych

−POdatkiobliczanezgodniezobowiazLJacymiprzepisami（opr6czpodatkuVAT）．

10・PRZEPISYZWIAZANE

PN−HD60364−1InstalaqieelektryczneniskiegonapleCia，CzeSel：Wymaganiapodstawowe，
ustalanieog6lnychcharakterystyk，de丘niqie

PN−HD60364−4−443：2006Instalaqie elektryczne w obiektach budowlanych．Ochrona dla
ZaPeWnienia bezpleCZehstwa・Ochrona przed przepleClami・Ochrona przed przepleClami

atmos危rycznymii互czenlOWyml．

PN−HD60364−5−534：2012Instalaqie elektryczne niskiego napleCla．CzeS65−53Dob6r
imontazWyPOSazeniaelektrycznego・OdtaczanieizolacyJne，laczenieisterowanie．Sekqia534：
UrzadzeniadoochronyprzedprzepleClami．

PN−HD60364−4−41：2007Instalaqie elektryczne w obiektach budowlanych．Ochrona dla
Z坤eWnieniabezpleCZehstwa．OchronaprzeciwporaZeniowa．

PN−HD60364−4−41：2009InstalaqieelektryczneniskiegonやIeCia．CzeSe4−41．0chronadla
ZaPeWnieniabezpleCZehstwa・Ochronaprzedporazeniemelektrycznym・

PN−IEC

60364−4−482Instalaqie elektryczne w obiektach budowlanych．Ochrona dla

ZaPeWnienia

bezpieczehstwa・Dob6r

Srodk6w

ochony

w

zaleznoSci

od

wplyw6w

ZeWnetrZnych．OchronaprzecIWPOzarowa．

PN−HD60364−5−51：20111nstaladieelektrycznewobiektachbudowlanych．DobdrimontaZ
WypOSazeniaelektrycznego．Postanowieniaog6lne．

PN−IEC60364−5−52：2002Instalaqieelektrycznewobiektachbudowlanych．Dob6rimontaZ
WypOSaZenieelektrycznego．Oprzewodowanie．

PN−IEC60364−5−53：2000Instalaqieelektrycznewobiektachbudowlanych．Dob6rimontaz
WypOSaZenieelektrycznego．Aparaturarozdzielczaisterownicza．

PN−IEC60364−5−54：2011InstalaqieelektryczneniskiegonapleCia．CzeS65

54Dobdrimonta吃

WyPOSazenieelektrycznego・Uziemienia，PrZeWOdyochromelPrZeWOdypoもczehochromych．

PN−IEC60364−6−61：2000Instalaqie elektryczne w obiektach budowlanych．Sprawdzanie．
Sprawdzanieodbiorcze．

PN−HD60364−5−54：2011Instalaqie elektryczne wobiektachbudowlanych．Dob6rimontaZ
WyPOSaZenia elektrycznego．Uklady uziemlaJaCei polaczenia wyrownawczeinstalaqii
elektrycznych．

PN−HD60364−5−559：2010Instaladie elektryczne w obiektach budowlanych．CzeS65−55：
Dob6ri montaZ wyposazenia elektrycznego．Ime wyposazenie．Sekqia

559：Oprawy

OSwietlenioweiinstalaqjeoSwietleniowe．

129

ぷTO9一蹴AC1匹E雛誰：TRKZNE

PN−EN12464−1：2011SwiatloioSwietlenie．OSwietleniemleiSCPraCy．CzeSCl：Mieiscapracy

WeWnetrZaCh
PN−EN40−2：2005ShlPyOSwietleniowe．CzeS62：Wymaganiaog6lneiwymiary．

PN−E−90050：1987Przewody elektroenergetyczne og61nego przeznaczenia do ukねdania na
Stale．Ogdlnewymaganiaibadania．

PN−EN61386−1：2011Systemy ru・instalacyInyCh do prowadzenia przewod6W．CzeSel：

Wymaganiaog6lne
PN−E−08501：1988Urzadzeniaelektryczne．TabliceiznakibezpleCZehstwa

PN−N−01256−02：1992ZnakibezpleCZehstwa．Ewakuaqia

PN−IEC60364−4−41−

Ochronaprzeciwporazeniowa
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