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WYKAZ
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA“Remont pomieszczeń przyziemia Skrzydła
Zachodniego Budynku Poklasztornego Franciszkanów (Muzeum
Narodowego w Gdańsku) na cele muzealne Oddziału Sztuki
Dawnej”

ROBOTY INSTALACYJNE
STS – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
STS – 01.00 INSTALACJA WODOCIĄGOWA
STS – 02.00 INSTALACJA KANALIZACYJNA
STS – 03.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
STS – 04.00 ROBOTY BUDOWLANE

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo
(Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)
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STS – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
CPV 45000000

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z Remontem pomieszczeń przyziemia Skrzydła Zachodniego Budynku Poklasztornego Franciszkanów
(Muzeum Narodowego w Gdańsku) na cele muzealne Oddziału Sztuki Dawnej.
Zamawiającym powyższe roboty jest Muzeum Narodowe w Gdańsku.
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (STS) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót związanych z budową instalacji sanitarnych. Zakres
niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacji sanitarnych potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną (STI)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robot budowlanych objętych
specyfikacjami technicznymi (STS) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót związanych z
budową instalacji sanitarnych, dokładniej potraktowane w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
- Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo Budowlane,
Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106 (załącznik do poz. 106)
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa,rozbudowa i nadbudowa obiektu
budowlanego.
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej architektury.
Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacją techniczną.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy,
protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.
Dokumentacja projektowa - służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest
wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych,
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.
Dziennik budowy - dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, wydany i opieczętowany przez właściwy organ.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdolności produktu do użycia, dokonaną w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz
określonych warunków jego zastosowania i użycia.
Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz.L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.).
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Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upoważnienie Inwestora do nadzoru nad budową i do występowania
w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy,mająca uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z
rodzajem wykonywanych robót.
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn,
określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych,
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.
Inwestor (Zamawiający) - strona umowy zlecająca roboty, do której należy zorganizowanie procesu budowy przez
zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.
Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie
mają spełnić roboty budowlane.
Kierownik budowy - osoba posiadająca upoważnienie wykonawcy do kierowania budową i występowania w jego imieniu w
sprawach związanych z realizacją umowy, mająca uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywania
robót.
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót,
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uważa się:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;
c) obiekt małej architektury.
Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych,
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały
określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany
parametrów przyjętych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia
do wykonywania robót budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót budowlanych.
Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu
pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia
zaplecza budowy.
Umowa - podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora i Wykonawcy dotyczące realizacji budowy.
Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach
technicznych.
Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robot budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień
publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.
Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z dokumentacją budowlano-wykonawczą, sztuką
budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych osób
uprawnionych do kontroli budowy.
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Wyrób budowlany - wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.
Zarządzający realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania
umową w zakresie określonym w oddzielnym pełnomocnictwie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, SSTI,
odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy
Zamawiający w formie protokołu przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, teren budowy, wymagane
uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze
specyfikacją techniczną (ST).
Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę obiektu budowlanego oraz materiałów, sprzętu i urządzeń znajdujących się na
terenie budowy od dnia przyjęcia placu budowy do dnia przekazania inwestorowi przedmiotu zadania stosownym
"Protokołem odbioru końcowego".
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych.
1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST)
Zamawiający przekaże dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej zawierającej
wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz
specyfikacji technicznej (ST). Dokumenty te stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
obowiązują tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
przekazanych dokumentach, a po ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego w
celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót.
1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy
Z chwilą przyjęcia terenu budowy zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony
do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania robót.
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant,
kierownik budowy, kierownik robót, pracownicy organów nadzoru budowlanego. Za właściwe prowadzenie dziennika
budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy (umożliwiające dostęp dla osób
upoważnionych)odpowiedzialny jest kierownik budowy.
1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.
Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie wykonywali robót w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie budowy Wykonawca zapewni pracownikom właściwe warunki
socjalne, odzież roboczą jak również sprawny technicznie sprzęt i narzędzia budowlane niezbędne do realizacji robót. Na
żądanie inwestora Wykonawca okaże odpowiednie uprawnienia pracowników umożliwiające wykonywanie robót
specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić (przed
rozpoczęciem budowy), plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzonej przez projektanta. "Plan bioz" należy opracować zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie umowy.
1.5.5. Wymagania w zakresie p.poż.
Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ochrony p.poż. Odpowiednie
postępowanie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy (wyposażenie i utrzymywanie sprawnego sprzętu
przeciwpożarowego) oraz składowania materiałów. Szczególną uwagę należy zwrócić na materiały łatwopalne, które
składowane będą zgodnie z odpowiednimi przepisami.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel wykonawczy.
1.5.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatyw z
zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w
zakresie zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca będzie
miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. Podejmie
wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub
substancjami toksycznymi.
1.5.7. Wymagania dotyczące własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.5.8. Wymagania dotyczące stosowania się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA.
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych,
określonych w art. 5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca w celu należytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do zastosowania
materiałów o takich właściwościach użytkowych aby spełniały następujące wymagania:

bezpieczeństwo konstrukcji,

bezpieczeństwo pożarowe,

bezpieczeństwo użytkowania,

odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska,

ochrony przed hałasem i drganiami,

oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
Użyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, winny być dopuszczone do powszechnego stosowania i muszą
posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających certyfikacji lub certyfikat zgodności (deklarację
zgodności) dla pozostałych. Zastosowanie wyrobów innych niż wyroby podane w dokumentacji budowlano-wykonawczej
wymaga pisemnej zgody zamawiającego.
2.1 Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów
i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach technicznych (SST).
2.2. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
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2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złożone w miejscu
wskazanym przez inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla
których zostały zakupione to ich koszt zostanie przewartościowany. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywane i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz aby były dostępne do kontroli
przez inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w
obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Wszelkie materiały i urządzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwa dopuszczenia, atestami w zależności od
wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wyborze materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Każdy rodzaj
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy
budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.
3. SPRZĘT.
Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz z zaleceniami podanymi w
dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegółowej specyfikacji technicznej (SSTI), programie zapewnienia jakości lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu użytego podczas
robót wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w szczegółowych specyfikacjach
technicznych (SSTI) niezbędna jest akceptacja sprzętu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Liczba i jakość sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające dopuszczenie do wykonania określonego
rodzaju robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi, przez cały czas
trwania robót, w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska
i przepisy dotyczące użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT.
Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które zapewnią
dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych
użytych do prac materiałów. Ilość środków transportowych musi zapewnić sprawne prowadzenie robót, bez zbędnych
przerw i przestojów.
4.1. Wymagania dotyczące transportu poziomego
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych
materiałów i urządzeń.
4.2. Wymagania dotyczące transportu pionowego
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w szczegółowych specyfikacjach
technicznych (SST). Przy braku ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
4.3. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Inwestor:
Inwestycja:

Muzeum Narodowe w Gdańsku, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk
Remont pomieszczeń przyziemia Skrzydła Zachodniego Budynku
Poklasztornego Franciszkanów (Muzeum Narodowego w Gdańsku) na cele
muzealne Oddziału Sztuki Dawnej, ul. Toruńska, 80-822 Gdańsk

06.2016r.
9

Data:
Strona:

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób jakościowo dobry, zgodnie z postanowieniami umowy,
dokumentacją budowlano-wykonawczą, wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych (SSTI), odpowiednimi
normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób uprawnionych do
kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do rozwiązań przyjętych w
dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Do robót dodatkowych Wykonawca może
przystąpić dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiającym i po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu
konieczności, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace.
Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów i Techników
Budownictwa.
Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz projekt
organizacji budowy.
Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji budowy, będą wykonywane niezwłocznie, nie później niż w
wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do
likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg
określony przepisami administracyjnymi o porządku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Celem kontroli jakości robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,aby osiągnąć założoną jakość robót. Dla
celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego
pomocy. Dla zapewnienia dobrej jakości robót i użytych materiałów, Wykonawca jest zobowiązany do stałej i
systematycznej kontroli jakości robót. W tym celu należy przeprowadzić niezbędną ilość pomiarów i badań przy użyciu
właściwego sprzętu i urządzeń. Wymagania co do zakresu badań i ich ilości określone są w Polskiej Normie i niniejszej
specyfikacji technicznej (STI). Każda partia materiałowa dopuszczona do robót będzie posiadać atest producenta
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestów lub badań będą dostarczone przez Wykonawcę
inspektorowi nadzoru. Jeżeli inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe badania, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę
jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materiały lub prowadzone przez Wykonawcę roboty są niezgodne z wymogami
podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej i szczegółowych specyfikacjach technicznych (SSTI). Koszty badań
dodatkowo, ponadnormatywnie zlecanych przez stronę zamawiającą pokryje Inwestor.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien poddać badaniu, pod względem zgodności z dokumentacją
techniczną, materiały dostarczone na budowę. Materiały użyte do robót powinny być zgodne z pkt. 2 specyfikacji
szczegółowych lub pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, certyfikatów zgodności i załączonych atestów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SSTI. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Koszty dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm, aprobat
technicznych oraz te materiały, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które
spełniają wymogi SSTI.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Załączone do
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
Wykonawcy,i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
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7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu
wszystkich prac. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robót i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru są wpisywane do
książki obmiaru. Obmiary przeprowadzane będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robót. Obmiaru robót zanikowych należy wykonać w
czasie ich wykonywania, a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem. Jeżeli wystąpi błąd lub przeoczenie w ilościach
podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej (SSTI) nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych
robót. Błędne dane winny być poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robót zanikowych należy wykonać
w czasie ich wykonywania a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem.
Dla prawidłowego oszacowania wartości wykonanych robót, obmiarów robót należy wykonać dla każdej pozycji przedmiaru
robót zgodnie z podanymi jednostkami i ich dokładnością pomiaru. Długości pomiędzy poszczególnymi punktami należy
obmierzać poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawać w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla
określonych robót inaczej, objętości należy wyliczać w [m3] a powierzchnie w [m2]. Armaturę, sprzęt i urządzenia w [szt].
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w [kg] lub [t].
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawcę, winny posiadać świadectwa legalizacyjne (dla urządzeń
tego wymagających) i być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
8. ODBIÓR ROBÓT.
W ramach wykonywanych robót wyróżnia się następujące rodzaje ich odbiorów:
a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy robót,
c) odbiór ostateczny robót,
d) odbiór pogwarancyjny robót.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlanowykonawczą i specyfikacją techniczną (STI) wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze
prowadzenie robót lub nakazuje usunięcie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawcę jest możliwe
dopiero po stwierdzeniu usunięcia wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
8.2. Odbiór częściowy.
Częściowego odbioru robót dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robót, np. do celów miesięcznych płatności
faktur przejściowych. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlanowykonawczą oraz specyfikacją techniczną (SSTI) wykonanych robót. W tym celu kierownik budowy powiadamia
zamawiającego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robót do odbioru częściowego. Inspektor nadzoru w ciągu 7 dni
ma obowiązek dokonać odbioru robót. Płatność za wykonane częściowo roboty może wystąpić ze strony zamawiającego
dopiero po usunięciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru.
8.3. Odbiór ostateczny.
Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz zgodności z dokumentacją
budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (SSTI) wykonanych robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
zawiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru dokonuje
komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru
i kierownika budowy.
Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół robót sporządzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,

Specyfikację Techniczną,

Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z STI,

atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
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uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Komisja
dokonuje oceny przedłożonych dokumentów: protokołów odbioru częściowego, prób szczelności, protokołów pomiarów i
badań, certyfikatów deklaracji zgodności. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół zawierający ustalenia
poczynione w trakcie odbioru. Protokół winien być podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i Wykonawcy.
Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt w terminie ustalonym w
protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu zakwestionowanych robót decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego
powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę. Jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona czynności
naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiający może sam dokonać poprawek finansowo
obciążając Wykonawcę.
Jeżeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
8.4. Odbiór pogwarancyjny.
Protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę stanowi początek biegu okresu
gwarancyjnego. Przed upływem terminu gwarancji zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny. Polega on na ocenie
wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego
wykonania robót. Z powyższych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszące, będzie kosztorys ofertowy złożony przez
Wykonawcę i sporządzony w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego przedmiar robót. Cena pozycji kosztorysu
ofertowego winna obejmować wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w dokumentacji
budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (SSTI). Katalogi nakładów rzeczowych, podane przy każdej pozycji
przedmiarowej, nie służą jako podstawa wyceny robót a są jedynie opisem przedmiotu zamówienia
Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie:

robociznę bezpośrednią,

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i
demontaż stanowiska pracy),

koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczące BHP, usługi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków mogących wystąpić w czasie
realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

podatki i obowiązkowe składki obliczone zgodnie z przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.
9.1. Roboty dodatkowe
9.1.1. Definicja "roboty dodatkowe"
Jeżeli konkretne roboty nie były objęte pierwotnym zamówieniem złożonym na podstawie projektów oraz nie były objęte
przedmiotem zamówienia określonego na podstawie danych projektów jak też nie były uwzględnione w cenie umownej takie roboty w rozumieniu art. 630 § 1 i 2 k.c. nazywają się w każdym wypadku robotami dodatkowymi.
Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, to przyjmujący zamówienie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia za takie roboty dodatkowe, jeżeli wykonał je za zgodą Zamawiającego.
9.1.2. Zlecenie robót dodatkowych
W przypadku konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i
nieprzekraczających łącznie 20% realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
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a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, to Inwestor może
udzielić zamówienia z wolnej ręki.
Na realizację ewentualnych robót dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami).
10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania robot budowlanych należy zastosować się do:
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych;
6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);
7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);
8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.);
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.);
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);
12. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji technicznej.
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STS – 01.00 INSTALACJA WODOCIĄGOWA
CPV 45332200 - 5
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z Remontem pomieszczeń przyziemia Skrzydła Zachodniego Budynku Poklasztornego Franciszkanów
(Muzeum Narodowego w Gdańsku) na cele muzealne Oddziału Sztuki Dawnej.
Zamawiającym powyższe roboty jest Muzeum Narodowe w Gdańsku.
1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
instalacyjnych związanych z budową instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej.

demontaż armatury i orurowania istniejącej instalacji wodociągowej,

dostawa i montaż armatury w instalacji wodociągowej,

dostawa i montaż orurowania w instalacji wodociągowej,

izolacja przewodów instalacji wodociągowej,

próby szczelności.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane zostały w PN-92/B-01706
– Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu oraz są zgodne z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, zeszycie nr 7 "Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych" wydanych przez
INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne":
Instalacja wodociągowa – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w
zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim
powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
Instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci wodociągowej rozpoczyna się
bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego a instalacja wody zimnej pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od
urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia.
Instalacja wodociągowa wody ciepłej - instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasilaniu zimna
wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody.
Woda do picia - woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i spełnia odpowiednie
przepisy zgodnie z dyrektywami EWG.
Zestaw wodomierzowy - składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.
Studzienka wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do zainstalowania armatury, np.
wodomierza.
Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające wtórne
zanieczyszczenie wody, np. zawór antyodprężeniowy, filtr.
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przepływem
wody w instalacji wodociągowej.
Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociągowej.
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Odcinek obliczeniowy – odcinek przewodu, dla którego prowadzi się obliczenia, charakteryzujący się umownie stałym
przepływem wody i stałą średnicą.
Centralne przygotowanie ciepłej wody – wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktów czerpalnych w obrębie
obiektu budowlanego zaopatrywanego w energię cieplną.
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Użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna, powołana do eksploatacji instalacji wodociągowej w obrębie obiektu
budowlanego i jego otoczenia.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót jak w pkt. 1.5 STS - 00.00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania
robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji
wodociągowych, szczegółową specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte przy montażu instalacji wody winny spełniać wymagania ogólne zawarte w STS - 00.00 pkt 2.
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć:





oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym
przez Komisję Europejską, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny
wyrób budowlany".

Wewnętrzna instalacja wodociągowa w pozostałej części budynku – istniejąca, bez zmian.
Rozprowadzenia zimnej wody wykonać z rur PE-Xc łączonych za pomocą mosiężnych kształtek w systemie push
(połączenia szczelne bez potrzeby stosowania taśm lub pasty teflonowej).
W miejscach podłączeń baterii i zaworów czerpalnych przewiduje się zastosowanie złączek metalowych gwintowanych – do
uszczelnienia łączników gwintowanych stosować taśmę lub pastę teflonową.
Przewody wodociągowe układane w bruzdach ściennych i w posadzce należy montować w izolacji termicznej.
Przed zabetonowaniem rur należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego.
Poziome i pionowe przewody należy prowadzić w specjalnie przygotowanych bruzdach, które po zmontowaniu całej
instalacji i dokonaniu prób zostaną schowane pod tynk.
Ciepła woda użytkowa zostanie przygotowana indywidualnie w elektrycznym podgrzewaczu wody nadumywalkowym.
Wszystkie przewody prowadzone po wierzchu ścian należy izolować termicznie izolacją rozbieralną z łupków izolacyjnych w
płaszczu z folii PCV.
Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach ściennych i posadzce izolować termicznie izolacją w postaci otulin z pianki
polietylenowej wyposażonej w zewnętrzną powłokę ochronną.
Grubość izolacji termicznej dobrać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów:
Lp

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubość izolacji cieplnej [mm]
(materiał 0,035 W/(m*K)
20 mm
30 mm
Równa śr. wewnętrznej rury
100 mm
½ wymagań z poz. 1-4

1
2
3
4
5

Rura o śr. wew. do 22 mm
Rura o śr. wew. od 22 do 35 mm
Rura o śr. wew. od 35 do 100 mm
Rura o śr. wew. ponad 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez
ścianę lub stropy, skrzyżowania przewodów

6

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone
w komponentach budowlanych między ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych użytkowników

½ wymagań z poz. 1-4

7

Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze

6 mm

Po połączeniu wszystkich rur instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa.
Po stwierdzeniu, że instalacja jest szczelna można przystąpić do izolowania przewodów oraz do obudowania
przykrywania przewodów.
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Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jego izolacji od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co
najmniej:
Średnica rury [mm]
15
20
25
32
40
50
65
80
100

Odległość [cm]
3
3
3
5
5
5
7
7
10

Maksymalny rozstaw obejm dla rur PE-Xc:
Średnica rury [mm]
12x2
14x2
18x2,5
25x3,5
32x4,4
rura pionowa

Odległość między uchwytami [cm]
50
50
50
80
80
100

UWAGA: Ze względu na charakter budynku (istniejący) mogą wystąpić kolizje z istniejącymi przegrodami
budowlanymi, przed wykonywaniem instalacji dokonać szczegółowej inwentaryzacji i wizji lokalnej na budowie.









Przewody z rur stalowych - PN-81/B-10700.02, PN-H-74200:1998,
Łącznik przewodów stalowych - wg PN-76/H-74392,
Armatura wodociągowa - wg PN-85/M-75002, PN-93/M-75020, PN/M-75110÷11,
PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144,
PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172,
PN/M-75180, PN/M-75206,
Izolacja termiczna - wg PN-85/B-02421,
Izolator przepływów zwrotnych - wg PN-EN 12729:2004(U), PN-EN 1717:2003.

3. SPRZĘT.
Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca
powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to jest
wymagane przepisami.
4. TRANSPORT.
Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
Ponadto rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m. Jeżeli przewożone są luźno
ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie, wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m. Podczas
transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak śruby,
łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed
zmiana położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Rury powinny być przewożone przy
temperaturze otoczenia od 0 stC do +30 stC.
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym
i wpływami czynników atmosferycznych. Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0 st.C lub przekraczającą 40 st.C. Przy długotrwałym
składowaniu rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami
brezentowymi lub innym materiałem, lub pod zadaszeniem. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składać po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wiązek winny spoczywać na sobie. Luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu,
na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania
rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane
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odrębnie. Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0 st.C. W
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw
sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z rur stalowych Inox należy wyznaczyć miejsca montażu rur i
kształtek, wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonać bruzdy w ścianach i posadzkach, wykonać
otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. Rurociągi z rur stalowych Inox mogą być mocowane
bezpośrednio na ścianach, w bruzdach ścian lub warstwach podłogowych w izolacji termicznej. Powierzchnie montowanych
rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu
umożliwiającym spełnienie wymogów odpowiednich norm podanych w pkt. 2.
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi
w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z
instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.
Instalację wewnętrzną wody zimnej i ciepłej wykonać z rur z stalowych owanych z zastrzeleniami wg punktu 2. Montaż
instalacji wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z rur stalowych owanych" oraz
instrukcjami montażowymi producenta i dostawcy systemu instalacyjnego. Montaż armatury oraz izolatora przepływu
zgodnie z informacją producenta. Po zbudowaniu instalacji należy wykonać próbę szczelności wg wymogów zawartych w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z rur owanych”. Należy zwrócić szczególną uwagę, że w
nieogrzewanych budynkach lub w ich częściach, przewody zasilające instalacji wodociągowej należy zabezpieczyć przed
możliwością zamarznięcia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Obowiązują zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.
Ponadto kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z rur stalowych owanych należy przeprowadzić zgodnie z
zaleceniami określonymi w WTWiO "Instalacji wodociągowych" (zeszyt nr 7).
Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, należy dodatkowo
przeprowadzić badanie szczelności wodą o temperaturze 60 st.C, przy ciśnieniu roboczym.
7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS - 00.00.
Ponadto należy zwrócić uwagę, ze długość rurociągów należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do
wodomierza (od strony instalacji) bądź od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynku (w przypadku gdy
wodomierz jest na zewnątrz budynku) do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody.
Długość rurociągów oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów
rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonej na gwint.
Nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej.
Podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów a niezależnie od tego, do przedmiaru
wprowadza się liczbę podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść.
Odrębnie należy liczyć podejścia wody zimnej i podejścia wody ciepłej.
Długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych oraz w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości
rurociągów.
Elementy i urządzenia instalacji, takie jak zawory, baterie, wodomierze liczy się w sztukach lub kompletach. Próbę
szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według średnic oraz rodzajów
budynków.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.
Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11
WTWiO Instalacji wodociągowych.
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej.
Badania powinny objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej
przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości
wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej
przed możliwością przepływów zwrotnych.
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonać pomiary:

temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 st.C,

spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność odczytu nie
mniejszą niż 10 Pa.
Odbiór częściowy instalacji wodociągowej dotyczy części instalacji, do których zanika dostęp w miarę postępu robót.
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Będą to roboty zanikowe i ulegające zakryciu, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru
końcowego.
Do takich robót należy montaż instalacji w posadzce i bruzdach ściennych.
Odbioru należy dokonać przed zamurowaniem bruzd i wykonaniem posadzki.
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez oceny
prawidłowości pracy instalacji.
Odbiór końcowy instalacji wodociągowej przeprowadza się po zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z
wykonaniem izolacji cieplnej, wykonaniu dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą.
W ramach odbioru końcowego należy uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z
dokumentacja projektową, SST i WTWiO, sprawdzić zgodność wykonania instalacji z wymaganiami określonymi w WTWiO.
Z odbiorów technicznych należy sporządzić protokół.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS – 00.00.
10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania czynności podczas robót instalacji wodociągowej należy zastosować się do:
1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
2. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
3. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi.
5. PN-79/M-75110-180 Armatura domowej sieci wodociągowej.
6. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania
dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.
7. PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji technicznej.

STS – 02.00 INSTALACJA KANALIZACYJNA
CPV 45332300 - 6
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z Remontem pomieszczeń przyziemia Skrzydła Zachodniego Budynku Poklasztornego Franciszkanów
(Muzeum Narodowego w Gdańsku) na cele muzealne Oddziału Sztuki Dawnej.
Zamawiającym powyższe roboty jest Muzeum Narodowe w Gdańsku.
1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
instalacyjnych związanych z budową wewnętrznej instalacji kanalizacji:

demontaż istniejących urządzeń wewnętrznej kanalizacji sanitarnej,

dostawa i montaż urządzeń wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

dostawa i montaż orurowania wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane zostały w: PN-92/B01707 – Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu oraz są zgodne z określeniami przyjętymi w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne":
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Instalację kanalizacyjną – stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. .
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku
działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów
deszczowych do przewodu odpływowego.
Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub
innych odbiorników.
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem odpływowym.
Podłączenie kanalizacyjne (przykanalik) – przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
zewnętrznej lub innego odbiornika.
Powierzchnia odwadniana – powierzchnia, w której ścieki odprowadzane są do instalacji kanalizacyjnej.
Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.
Przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo-gospodarczych z atmosferą,
służący do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnętrznej) oraz wyrównywania ciśnienia.
Czyszczak – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót jak w pkt. 1.5 STS - 00.00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania
robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych,
szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte przy montażu wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej winny spełniać wymagania ogólne zawarte w
STS - 00.00 pkt 2.
Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć:





oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym
przez Komisję Europejską, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny
wyrób budowlany".

Wewnętrzna kanalizacja sanitarna w pozostałej części budynku – istniejąca, bez zmian.
Przewody kanalizacyjne prowadzone po ścianach i w bruzdach należy wykonać z rur i kształtek PVC łączonych na kielichy z
uszczelkami gumowymi typu wargowego, klasy SN 4 (SDR 41) zgodnie z PN – EN 1329-1:2001.
Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone będą w bruzdach ściennych, w obudowie drewnianej lub z płyt gipsowokartonowych i podposadzkowo (zgodnie z częścią graficzną projektu i wystrojem pomieszczeń).
Podejścia do urządzeń sanitarnych należy wyprowadzić nad posadzkę podłogi jako odgałęzienia od pionów i poziomów
kanalizacyjnych o przekrojach zgodnych z wymaganiami tj. dla miski ustępowej 0,11m, dla umywalki 0,05m.
Poziomy kanalizacyjne prowadzone po ścianach i pod stropem należy wykonać z rur PVC 0,05m i 0,11m w obudowach
rozbieralnych np. drewnianych lub z płyt GK z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
UWAGA: Ze względu na charakter budynku (istniejący) mogą wystąpić kolizje z istniejącymi przegrodami
budowlanymi, przed wykonywaniem instalacji dokonać szczegółowej inwentaryzacji i wizji lokalnej na budowie.







Rury kanalizacyjne PCV - wg PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U), PN-92/B-10735, PN-74/C-89200, PN85/C-89205,PN-81/C-89203.
Umywalki - wg PN-78/B-12630, PN-79/B-12634, PN-EN 31:2000, PN-EN 32:2000, PN-EN 111:2004
Muszle ustępowe - wg PN-78/B-12630, PN-81/B-12635, PN-79/B-12638, PN-77/B-75700.00, PN-84/B-75703, PN86/B-75704.
Wpusty ściekowe - wg PN-EN 1253-5:2002.
Rury wywiewne - wg PN-88/C-89206.
Brodziki podprysznicowe - wg PN-EN 251:2005.
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Armatura odpływowa - wg PN-85/M-75178.

3. SPRZĘT.
Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi w STI - 00.00 pkt 3. Wykonawca
powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to jest
wymagane przepisami.
4. TRANSPORT.
Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
Ponadto rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m.
Wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m.
Jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie, wysokość ładunku nie powinna
przekraczać 1 m.
Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak
śruby, łańcuchy, itp.
Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch
spinający boczne ściany skrzyni samochodu.
Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia.
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
Rury powinny być przewożone przy temperaturze otoczenia od 0 st.C do +30 st.C.
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i
temperaturą niższą niż 0 st.C lub przekraczającą 40 st.C.
Przy długotrwałym składowaniu rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu
plandekami brezentowymi lub innym materiałem, lub pod zadaszeniem.
Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składać po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wiązek winny spoczywać na sobie.
Luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości.
Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi.
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w magazynach zamkniętych lub pod
wiatami.
Urządzenia sanitarne z tworzy sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie
spada poniżej 0 st.C.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy wyznaczyć miejsca montażu rur i
kształtek, wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonać bruzdy w ścianach i posadzkach, wykonać
otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych.
Rury kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób zapewniający odizolowanie ich od
przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów.
Powierzchnie rur i kształtek z tworzyw sztucznych muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad
powierzchniowych w stopniu umożliwiającym spełnienie wymagań norm PN-EN 1329-1:2001 i PN-EN 1329-2:2002.
W przypadku połączeń kielichowych należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.
Powierzchnie elementów łączonych za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie
przestrzegać instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z
powodu tworzących się par rozpuszczalników.
Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i
przemysłowe, odpowiednich norm oraz instrukcji wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń.
Powierzchnie montowanych urządzeń i przyborów powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.
Piony wentylacyjne należy prowadzić w szachtach instalacyjnych lub w obudowie z płyt gipsowo-kartonowych, natomiast
podejścia pod przybory należy prowadzić tuż nad posadzką w ścianie, w bruzdach ściennych lub pod posadzką. Wentylację
i podejścia pod przybory wykonać z rur do kanalizacji wewnętrznej.
Kanalizacja wyposażona jest w odpowietrzenia dachowe zakończone rurami wywiewnymi.
Przewody kanalizacyjne ułożone pod posadzką należy wykonać z rur PCV do kanalizacji zewnętrznej.
Rury układać z wymaganymi spadkami, tj. min. 1,5% dla rur śr. 160mm.
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Przewody kłaść na warstwie podsypki piaskowej gr. min. 10 cm.
Przed zabetonowaniem posadzki rury kanalizacyjne należy przykryć warstwą nadsypki piaskowej o grubości 20 cm ponad
wierzch rury.
Zlew w pomieszczeniu gipsowni podłączyć poprzez łapacz gipsu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Obowiązują zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.
Ponadto kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami
określonymi w WTWiO cz. II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00.
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów.
Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody.
Podejścia i piony należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody.
7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS - 00.00.
Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w [m] wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur,
ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek.
Do długości rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów.
Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy.
Liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach według rodzajów podejść i
średnic odpływu z danego urządzenia.
Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów.
Nie uwzględnia się, natomiast, podejść do urządzeń (przyborów) stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo jak
umywalki i pisuary.
Uzbrojenie rurociągów (wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy) oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju
materiału i średnicy.
Przybory (zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy, itp.) oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu
urządzenia. Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i
średnicy.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS – 00.00. badania przy odbiorze instalacji
kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, WTWiO cz.
II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych.
Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej obejmuje roboty zanikowe i ulegające zakryciu, których sprawdzenie jest
utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego.
Do takich robót należy montaż instalacji w wykopach pod posadzką budynku.
Odbioru należy dokonać przed wykonaniem posadzki.
Odbiór końcowy instalacji należy przeprowadzić po zakończeniu wszystkich robót montażowych.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń,
prawidłowość wykonania połączeń, wielkość spadków przewodów, odległości przewodów od przegród budowlanych i innych
instalacji, prawidłowość wykonania uchwytów przewodów oraz odległość między uchwytami, prawidłowość zainstalowania
przyborów i urządzeń, zgodność wykonania instalacji z dokumentacja projektową, SST, WTWiO, normami i instrukcjami
producentów rur, przyborów i rządzeń.
Z odbiorów technicznych należy sporządzić protokół.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS – 00.00
10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania czynności podczas robót wewnętrznej instalacji kanalizacji należy zastosować się do:
1. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-81/B-10700.01 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
4. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
5. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli.
6. PN-85/M-75178 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
7. PN-EN 1253-5:2002 Wpusty ściekowe w budynkach.
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8. PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
9. PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
10. PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.
11. PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
12. PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
13. PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe.
14 PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe.
15 PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.
16. PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.
17. PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe.
Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji technicznej.

STS – 03.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV 45331100 - 7
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z Remontem pomieszczeń przyziemia Skrzydła Zachodniego Budynku Poklasztornego Franciszkanów
(Muzeum Narodowego w Gdańsku) na cele muzealne Oddziału Sztuki Dawnej.
Zamawiającym powyższe roboty jest Muzeum Narodowe w Gdańsku.
1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową
instalacji centralnego ogrzewania:

demontaż istniejącej instalacji c.o.,

dostawą i montażem grzejników instalacji c.o.,

dostawą i montażem armatury w instalacji c.o.,

dostawą i montażem orurowania w instalacji c.o.,

próbą szczelności i regulacją instalacji c.o,

zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym orurowania.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń otrzymywane jest z
jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego.
Czynnik grzejny - płyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszący ciepło.
Część wewnętrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku. Zaczyna się za zaworami
odcinającymi tą część instalacji od części zewnętrznej lub źródła ciepła.
Instalacja centralnego ogrzewania - zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do:




wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych elementów (źródło
ciepła);
doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji);
rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w pomieszczeniu
(część wewnętrzna instalacji).
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Instalacja ogrzewania z rozdziałem dolnym - instalacja, w której pozioma sieć przewodów zasilających piony instalacji
ogrzewania oraz sieć przewodów powrotnych, usytuowane są poniżej grzejników zasilanych bezpośrednio lub pośrednio z
tych pionów.
Instalacja ogrzewania wodnego - instalacja ogrzewania, w której czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna.
Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa - instalacja, w której grzejniki są równoległe, tzn. do każdego grzejnika lub pętli
zasilających grupę grzejników dopływa woda bezpośrednio z przewodu zasilającego, a odpływa bezpośrednio do przewodu
powrotnego.
Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń wodną od
przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyższa temperatura czynnika grzejnego, przyjęta do
obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynku.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń
instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynku.
Odpowietrzenie miejscowe - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy instalacji
ogrzewania (np. grzejniki).
Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w ustalonych miejscach
instalacji ogrzewania.
Węzeł cieplny - zespół urządzeń służących do przekazywania energii cieplnej, przetwarzania temperatury i ciśnienia
czynnika grzejnego, pomiaru i regulacji tych parametrów oraz strumienia czynnika grzejnego, rejestracji wymienionych
wielkości oraz zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia i temperatury.
Węzeł cieplny indywidualny - węzeł cieplny zasilający bezpośrednio część wewnętrzną instalacji ogrzewania i zlokalizowany
w tym samym budynku co instalacja.
Węzeł cieplny wodny - węzeł cieplny, w którym czynnikiem grzejnym przed i po przetworzeniu parametrów jest woda.
Źródło ciepła – kotłownia olejowa.
Nadciśnienie - ciśnienie, którego wartość jest równa algebraicznej różnicy wartości ciśnienia absolutnego i ciśnienia
atmosferycznego.
Ciśnienie dopuszczalne maksymalne - ciśnienie maksymalne podane przez producenta, na jakie wyposażenie jest
zaprojektowane.
Ciśnienie obliczeniowe - ciśnienie przyjmowane do obliczeń elementów instalacji ogrzewania.
Ciśnienie próby szczelności - ciśnienie, które jest stosowane podczas próby sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania
i/lub dowolnego elementu tej instalacji.
Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w ustalonych miejscach
instalacji ogrzewania.
Połączenie - połączenie wykonane między dwoma częściami.
Połączenie spawane - połączenie otrzymane przez złączenie ze sobą metalowych części będących w stanie plastycznym
lub stopionym.
Połączenie kołnierzowe - połączenie wykonane przez skręcenie śrubami pary kołnierzy.
Połączenie gwintowane - gwintowane połączenie rur i armatury.
Próba szczelności - procedura sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania.
Ciśnieniowa próba szczelności - procedura sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania polegająca na wytworzeniu w
instalacji nadciśnienia.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót jak w pkt. 1.4 STS - 00.00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania
robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora
nadzoru.
2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte przy montażu instalacji centralnego ogrzewania winny spełniać wymagania ogólne zawarte w
STS - 00.00 pkt 2.
Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana została z rurociągów stalowych Steel.
Pętle ogrzewania podłogowego wykonane z rur PE-Xc w układzie ślimakowym.
Średnice i grubości ścianek rur wg TWT COBRTI "Instal".
Łączenie armatury z przewodami za pomocą złączek.
Grzejniki w instalacji ogrzewania muszą spełniać normę PN-EN-442 lub posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do
stosowania na rynku polskim.
Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w pozostałej części budynku – istniejąca, bez zmian.
Założenia ogólne
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Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania dwuprzewodowa,
obliczeniowych:

45/35°C dla ogrzewania podłogowego,

75/65°C dla ogrzewania grzejnikowego i centrali wentylacyjnej,

z
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parametrach

Źródłem ciepła dla centralnego ogrzewania będzie istniejąca kotłownia w piwnicy.
Odbiorniki
Zaprojektowano zgodnie z częścią graficzną projektu ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe.
Zastosowano grzejniki panelowe zintegrowane typu 22KV.
Grzejniki należy montować na ścianach bocznych.
Wszystkie grzejniki zawieszać na oryginalnych wspornikach dostarczonych przez producenta grzejników.
Wielkości grzejników zostały opisane w części graficznej projektu.
Przewody
Przewody poziome rozprowadzające medium do poszczególnych pionów oraz piony instalacji centralnego ogrzewania
wykonać z rur PP-R.
Podejścia do grzejników wykonać z rur PE-Xc, ogrzewanie podłogowe wykonać z rur PE-RT (niebieska).
Podejścia do grzejników prowadzić w posadzce i w ścianach w izolacji termicznej.
Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy należy montować tuleje ochronne.
Tuleje ochronne muszą wystawać z każdej strony ściany i stropu po 2 cm, oraz należy je uszczelnić pianką poliuretanową.
Kierunki spadków przewodów poziomych wykonać do najniższego miejsca, gdzie będą zainstalowane zawory spustowe w
pomieszczeniu kotła.
Jako ogrzewanie podstawowe zaprojektowano ogrzewanie podłogowe za pomocą pętli wykonanych z rur „niebieskich”
systemu Kan-Therm.
Długości pętli, rozstaw rur opisano w części graficznej i obliczeniowej projektu.
Pętle ogrzewania podłogowego układać w “ślimaka” - najlepszy efekt.

Rurę dopływową podłączyć do
rozdzielacza, układać z wymaganą
gęstością (podwójny rozstaw), a spinki
mocujące przymocować w odpowiednich
miejscach do rur.

Rurę odpływową układać "z powrotem"
między zwojami rury dopływowej.

Maksymalny rozstaw obejm dla rur PP-R:
Średnica rury [mm]
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110

Odległość między uchwytami [cm]
45
60
70
75
85
90
105
115
135
155
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Maksymalny rozstaw obejm dla rur PE-Xc:
Średnica rury [mm]
12x2
14x2
18x2,5
25x3,5
32x4,4
rura pionowa

Odległość między uchwytami [cm]
50
50
50
80
80
100

W przypadku układania rur w ścianach grubość tynku powinna wynosić min. 3cm.
Dla wzmocnienia tynku zaleca się stosowanie siatki tynkarskiej.
W przypadku prowadzenia rur w podłodze grubość warstwy betonu nad rurą powinna wynosić minimum 4cm.
Podczas montażu przewodów stosować się do szczegółowych wytycznych producenta systemu.
Armatura
Grzejniki panelowe typu 22KV wyposażone są w zawory grzejnikowe.
Dla wszystkich zaworów grzejnikowych muszą być głowice tego samego typu, proponuje się zastosowanie głowic z
gazowym czujnikiem temperatury (czujnik wbudowany).
Przy montażu zaworów nastawa zaworu powinna być ustawiona na N.
Regulacji instalacji centralnego ogrzewania poprzez dokonanie nastaw wstępnych dokonać po wykonaniu prób szczelności.
Pozostałe zawory odcinające, spustowe stosować kulowe, mufowe do wody ciepłej instalowane przed rozdzielaczami
obiegów grzewczych w szafkach.
Zastosowano rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego i podłogowego.
Rozdzielacze obiegów grzewczych wyposażyć zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
UWAGA: Dla pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym i grzejnikami zastosować rozdzielacz 2 w 1 (dla ogrzewania
grzejnikowego i podłogowego z podmieszaniem).
Odpowietrzenie
Grzejniki posiadają wbudowany odpowietrznik (fabryczny, ręczny), poprzez który nastąpi odpowietrzenie instalacji podczas
jej rozruchu.
Poziomy instalacji zostaną odpowietrzone w węźle cieplnym poprzez zawory odpowietrzające automatyczne (na wyjściu
głównych przewodów zasilania i powrotu wewnętrznej instalacji c.o.
Przed zaworem odpowietrzającym należy zainstalować mufowe zawory kulowe 10mm.
Odwodnienie
Przewody poziome odwadniać należy w najniższym punkcie przewodów i w pomieszczeniu kotłowni poprzez zawory
spustowe.
Izolacje
Wszystkie przewody prowadzone po wierzchu ścian należy izolować termicznie izolacją rozbieralną z łupków izolacyjnych w
płaszczu z folii PCV.
Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach ściennych i posadzce izolować termicznie izolacją w postaci otulin z pianki
polietylenowej wyposażonej w zewnętrzną powłokę ochronną.
Grubość izolacji termicznej dobrać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów:
Lp

Rodzaj przewodu lub komponentu

1
2
3
4
5

Rura o śr. wew. do 22 mm
Rura o śr. wew. od 22 do 35 mm
Rura o śr. wew. od 35 do 100 mm
Rura o śr. wew. ponad 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez
ścianę lub stropy, skrzyżowania przewodów

6

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone
w komponentach budowlanych między ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych użytkowników

½ wymagań z poz. 1-4

7

Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze

6 mm
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Minimalna grubość izolacji cieplnej [mm]
(materiał 0,035 W/(m*K)
20 mm
30 mm
Równa śr. wewnętrznej rury
100 mm
½ wymagań z poz. 1-4
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Przed wykonaniem izolacji rury należy oczyścić z brudu.
Regulacja instalacji
Regulację instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano za pomocą nastaw wstępnych na zaworach grzejnikowych i
zaworach regulacyjnych.
Przed odejściem na rozdzielacze i przed centralą wentylacyjną instalować zawory typu MSV-B_GW (na zasilaniu) firmy
Danfoss.
Regulacja obiegów ogrzewania podłogowego za pomocą:
Zaworów termostatycznych - termostatyczne zawory przeznaczone do montażu na zasilaniu do rozdzielacza obiegów
grzewczych (pętli ogrzewania podłogowego). W zestawie z siłownikiem elektrycznym 230V, regulują temperaturę grupy
pomieszczeń przez dławienie gorącej wody zasilającej do rozdzielacza. Temperatura pomieszczeń jest regulowana
grupowo w zależności od temperatury pomieszczeń (+20 st.C). Zawory charakteryzują się cichą pracą i są montowane w
instalacjach dwururowych. Wkładkę zaworu można wymienić w działającej instalacji bez jej opróżniania (zestaw serwisowy
do wymiany wkładek zaworu bez opróżniania).
Dane techniczne:
Czynnik Woda:
Temperatura pracy maks.
Ciśnienie robocze maks.
Spadek ciśnienia maks.
kvs

Gwint przyłączeniowy
Zamknięcie
Skok

woda / glikol
130°C
10 bar (1MPa)
2 bar (0,2 MPa) – maks. 0,2 bar (20 kPa) wymagane dla cichej pracy
0,02 ... 0,51 dla FS
0,62 dla BB
0,14 dla K3
0,36 dla K4
0,80 dla K5
0,8...2,5 dla UBG
M30 x 1,5
11,5 mm
2,5 mm

Siłowników elektrycznych 230V – siłownik elektryczny o napięciu 230V przeznaczony do montażu na w/w zaworze
termostatycznym, regulujący temperaturę grupy pętli ogrzewania podłogowego na rozdzielaczu, sterowany poprzez
termostaty pokojowe. Regulacja odbywa się poprzez użycie pokrętła termostatu pokojowego połączonego z siłownikiem za
pomocą kabla OWY4x1,0mm2. Siłownik fabrycznie wyposażony w kabel o dł. do 1,5m w celu podłączenia do puszki
przyłączeniowej. Do przyłączenia siłownika i zaworu stosować adaptery montażowe M30x1,5.
Elektronicznego termostatu pokojowego z diodą 230V – elektroniczny termostat pokojowy ścienny o napięciu 230 V z
diodą sygnalizującą oraz pokrętłem regulującym temperaturę pomieszczenia. Steruje pracą siłowników regulując zadaną
temperaturę. Termostat współpracuje z w/w siłownikami. W pomieszczaniach regulatory instalowane na wysokości ok.
1,5m.
Próby i płukania instalacji
Całą instalację centralnego ogrzewania należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 0,4 MPa, oraz próbie na
gorąco przy max. parametrach roboczych.
Instalację należy przepłukać strumieniem zimnej wody o prędkości przepływu min. 2 m/s.
Płukanie należy prowadzić do skutku, aż instalacja będzie czysta.
Po przepłukaniu należy dokonać regulacji na zaworach grzejnikowych.
Fakt ten należy odnotować w Dzienniku Budowy.
UWAGA: Ze względu na charakter budynku (istniejący) mogą wystąpić kolizje z istniejącymi przegrodami
budowlanymi, przed wykonywaniem instalacji dokonać szczegółowej inwentaryzacji i wizji lokalnej na budowie.









Rurociągi stalowe - wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244, PN-92/M-75166
Rurociągi z tworzyw sztucznych wg PN89/H02650, PN-83/H-02651, PN-76/8860-1
Grzejniki - wg PN-EN-442, PN-90/H-83131.01
Armatura - wg PN-90/M-75003, ,PN-91/M-75009
Zawory termostatyczne - wg PN-90/M-75010, PN-90/M-75011
Odpowietrzniki - wg PN-70/M-75012
Uchwyty i podpory - wg BN-76/8860
Izolacja - wg PN-85/B-02421
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3. SPRZĘT.
Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca
powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to jest
wymagane przepisami.
4. TRANSPORT.
Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
Ponadto rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m. Jeżeli przewożone są luźno
ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie, wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m. Podczas
transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak śruby,
łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed
zmiana położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Rury powinny być przewożone przy
temperaturze otoczenia od 0 st.C do +30 st.C.
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym
i wpływami czynników atmosferycznych. Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niszą niż 0 st.C lub przekraczającą 40 st.C. Przy długotrwałym
składowaniu rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami
brezentowymi lub innym materiałem, lub pod zadaszeniem. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składać po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wiązek winny spoczywać na sobie. Luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu,
na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0 st.C. W pomieszczeniach
składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Całość projektowanej instalacji c.o. należy wykonać z rur stalowych, czarnych. Montaż instalacji zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z rur stalowych". Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający
właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), możliwość wykonania
izolacji termicznej i zabezpieczenia przed dewastacją.
Przejścia przez ściany i stropy wykonać wyłącznie w rurach ochronnych.
W obrębie rur ochronnych nie należy stosować żadnych połączeń.
Tynki wokół przekuć przez przegrody należy uzupełnić.
Zawory termostatyczne montować na gałązkach grzejnikowych zasilających.
Kierunek przepływu wody zgodnie z oznaczeniami na zaworze.
Zabudowa głowicy termostatycznej w pozycji poziomej.
Przed zabudową głowicy regulacyjnej należy na zaworach ustawić wstępną nastawę według rysunku rozwinięcia.
Po wykonaniu instalacji wykonać próbę ciśnieniową na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych" Tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" tab. 11-3, str. 85) - ciśnienie próbne 0,5 MPa.
Sposób przeprowadzenia próby zgodnie z WTWiORBM.
Pozytywny wynik próby szczelności pozwala na izolowanie rurociągów, a następnie na prowadzenie 72 godzinnej próby na
gorąco i regulację układu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Obowiązują zasady podane w punkcie 6 STS – 00.00.
7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS – 00.00.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.
W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy montażu instalacji c.o. szczególnie potraktowane będą roboty zanikowe i
ulegające zakryciu.
Do takich robót należy montaż instalacji w posadzce.
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Odbioru należy dokonać przed wykonaniem posadzki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS – 00.00.
10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania czynności podczas montażu instalacji c.o. należy zastosować się do:
1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
2. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego.
3. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.
4. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
6. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
7. PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
8. PN-64/H-74200 Rury stalowe czarne. Wymagania techniczne.
Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji technicznej.

STS – 04.00 ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45400000 – 1
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z Remontem pomieszczeń przyziemia Skrzydła Zachodniego Budynku Poklasztornego Franciszkanów
(Muzeum Narodowego w Gdańsku) na cele muzealne Oddziału Sztuki Dawnej.
Zamawiającym powyższe roboty jest Muzeum Narodowe w Gdańsku.
1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmuje roboty budowlane potrzebne do wykonania zadania jak w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem
instalacji sanitarnych:





przekucia otworów w ścianach i stropach pod przewody instalacji sanitarnych,
zamurowanie wykutych otworów
uzupełnienie posadzki betonowej
wykonanie obudowy rozbieralnej np. z płyt GK dla przewodów instalacji sanitarncych.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane zostały w STS - 00.00,
punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót jak w pkt. 1.5 STS - 00.00.
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2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte przy robotach budowlanych winny spełniać wymagania ogólne zawarte w STS - 00.00 pkt 2.
Do wykonania robót budowlanych należy zastosować następujące materiały:









piasek do betonów zwykłych - według normy PN-79/B-06711,
beton towarowy B 7,5, B-15 i B-20 - reguluje norma PN-88/B-06250,
zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501,
cement portlandzki zwykły 35 - według normy PN-B-19701:1997,
kruszywo do betonów - według normy PN-86/B-06712,
cement do betonów - według normy PN-88/B-30000,
woda - zgodnie z normą PN-88/B-32250,
stal zbrojeniowa - zgodnie z normą PN-82/H-93215 (klasa A-III (34GS) i A-0 (St0S).

3. SPRZĘT.
Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3.
4. TRANSPORT.
Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Roboty budowlane są robotami towarzyszącymi podczas robót instalacyjnych.
Roboty betonowe należy wykonać z betonu niezbrojonego.
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania wszystkich
robót poprzedzających betonowanie.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B06251.
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5ºC.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż 5 stopni należy najpóźniej do 12 godzin od zakończenia betonowania rozpocząć
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 7 dni ( przez polewanie przynajmniej 3 razy na dobę).
Pręty stalowe do zbrojenia przed ich użyciem należy oczyścić z "zendry", luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prościarek.
Maksymalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej powinna wynosić 4mm.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton, po ułożeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i
oblodzonej lub wcześniej wystawionej na działanie słonej wody.
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń
podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej.
Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w
projekcie lub – w przypadku braku danych- wg wymagań określonych w normach państwowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Obowiązują zasady podane w punkcie 6 STS – 00.00.
7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS – 00.00.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS – 00.00.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS – 00.00.
10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania czynności podczas robót budowlanych należy zastosować się do:
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1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji technicznej.
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