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SST – 0
SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA OGÓLNE

KOD CPV 45332200-5

1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbio-
ru robót zwi zanych z wykonaniem:

instalacji klimatyzacyjnej,
instalacji wentylacji mechanicznej
wewn trznej instalacji centralnego ogrzewania,
wewn trznej instalacji wodoci gowej,
przy cza kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
wewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

dla  cz ci  projektowanej  i  przebudowywanej   budynku  Centralnego  Muzeum  Je ców  Wojen-
nych  w  ambinowicach  przy  ulicy  muzealnej 4.

1.2. Zakres stosowania SST-0

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST-0

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót ob-
tych szczegó owymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót.

1.4. Okre lenia podstawowe.

yte w SST-0 wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku na-
st puj co:

ST-0 – Specyfikacja techniczna – Wymagania Ogólne.
STS – Specyfikacja Techniczna Szczegó owa.
Budynek - budowla, w której za pomoc  przegród budowlanych wydzielone s  pomieszczenia
przeznaczone na pobyt sta y lub czasowy ludzi, zwierz t lub na przechowywanie surowców.
Kubatura - obj to  bry y budynku liczona po jego zarysach zewn trznych. W kubaturze
uwzgl dnia si  równie  pomieszczenia niemieszkalne jak np.: gara , kot ownia itp.
Powierzchnia ca kowita - czna, powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona po
jego zarysach cian zewn trznych z uwzgl dnieniem grubo ci cian.
Powierzchnia u ytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszcze  u ytkowych w budynku
ustalona na podstawie ich wymiarów wewn trznych. Podczas oblicze  uwzgl dniona jest wy-
soko  pomieszcze . Pomieszcze  zale no ci od niej wlicza si  100%, 50% lub 0% po-
wierzchni do sumy ko cowej.
Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez Zamawiaj -
cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowa-
nie robót i administrowanie umow .
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robo-
tami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ciom organu wyda-

cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument prze-
biegu robót budowlanych, s cy do notowa  zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece  i
innej korespondencji technicznej pomi dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawc  i projektantem.
Ksi ka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru, projektu zeszyt z ponumerowa-
nymi stronami, s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w
formie wylicze , szkiców Ew. dodatkowych za czników. Wpisy w ksi ce obmiarów podlega-

 potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materia y - wszystkie tworzywa niezb dne wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projek-
tow  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi toleran-
cjami,  je li  przedzia  tolerancji    nie    zosta    okre lony    -    z  przeci tnymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane. Wykonawcy przez Inspek-
tora Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi za-
nych z prowadzeniem robót.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projekto-
wej.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.

lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci technolo-
gicznej ich wykonywania.
Teren budowy — teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworz ce cz  terenu budowy.
Zadanie budowlane — cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  kon-
strukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno — u yt-
kowych.
Czas na uko czenie - czas na zako czenie robót lub odcinka (w zale no ci od przypadku), tak
jak zosta  podany w za czniku do oferty, obliczony od daty rozpocz cia.
Data rozpocz cia - data rozpocz cia robót okre lona w umowie.
Personel Wykonawcy - przedstawiciel Wykonawcy i ca y personel, który Wykonawca zatrud-
nia na placu budowy, a który mo e obejmowa  personel kierowniczy, robotników i innych pra-
cowników Wykonawcy i ka dego z podwykonawców, a tak e wszelki inny personel pomaga-

cy Wykonawcy w realizacji robót.
Personel Zamawiaj cego - in ynier oraz ca y inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pra-
cownicy in yniera i Zamawiaj cego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiaj cego
lub In yniera do wiadomo ci Wykonawcy i ka dego z podwykonawców, jako personel zama-
wiaj cego
Podwykonawca - ka da osoba wymieniona w umowie, jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona, jako podwykonawca dla cz ci robót oraz prawni nast pcy ka dej z tych
osób
Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja robót, zgodnie z dokumentacj  projek-
tow  i specyfikacjami technicznymi
Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawc  w umowie lub wyznaczo-
na przez niego w razie potrzeby wg regu  zawartych w umowie
Strona - Zamawiaj cy lub Wykonawca, w zale no ci od kontekstu.
Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e), jako wykonawca w umowie zaakceptowanej przez
Zamawiaj cego oraz prawnych nast pców tej osoby (lub osób).



5

Zamawiaj cy - osoba wymieniona, jako zamawiaj cy w Umowie oraz prawni nast pcy tej oso-
by.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzaj cy pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwier-
dzaj ca jego przydatno  okre lonych warunkach, wydany przez jednostk  upowa nion  do
udzielenia aprobat technicznych; spis jednostek aprobuj cych zawarty jest w Rozporz dzeniu
Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r., w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych dotycz cych wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r, poz. 48,
rozdzia  2).
Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzaj cy przydatno  wyrobu lub
elementu do stosowania w kontakcie z wod  u ytkow ; atest higieniczny wydaje Pa stwowy
Zak ad Higieny.
Certyfikat na znak bezpiecze stwa - dokument wykazuj cy, e wyrób spe nia wymagania
dotycz ce bezpiecze stwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do obowi zuj -
cego stosowania i/lub w ciwych przepisach prawnych w odniesieniu do wyrobów dopuszczo-
nych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustaw  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane) wymagania s  szersze i certyfikat wykazuje, e zapewniono zgodno  danego wy-
robu, procesu lub us ugi z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie PN, aprobat tech-
nicznych i w ciwych przepisów i dokumentów technicznych, w Rozporz dzeniu Ministra Go-
spodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia1994r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 luty 1995 r., poz. 48,
rozdzia  6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzenia kryteriów technicznych.
Certyfikat zgodno ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazuj -
cy, e zapewniono odpowiedni stopie  zaufania, i  nale ycie zidentyfikowano wyrób, proces
lub us ug , i e s  zgodne z okre lon  norm  lub innymi dokumentami normatywnymi w od-
niesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z
Ustaw  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art. 10) certyfikat zgodno ci wykazuje, e za-
pewniono zgodno  wyrobu PN lub aprobat  techniczn  (w wypadku wyrobów, dla których nie
ustalono PN).
Znak zgodno ci - zastrze ony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu cer-
tyfikacji, wskazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie  zaufania, i  dany wyrób, proces lub
us uga s  zgodne z okre lon  norm  lub innym dokumentem normatywnym.
Przewód wodoci gowy - ruroci g wraz z urz dzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
Wodoci g - zespó  wspó pracuj cych ze sob  obiektów i urz dze  in ynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludno ci i przemys u w wod ,
Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rura ochronna - rura o rednicy wi kszej od przewodu wodoci gowego s ca do przenosze-
nia obci  zewn trznych i do odprowadzenia na bezpieczn  odleg  poza przeszkod  tere-
now (korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody.

Kanalizacja sanitarna - sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do odprowadzania cie-
ków socjalno – bytowych z poszczególnych posesji i gospodarstw domowych.
Kana  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania cieków do prze-
pompowni lub innego kana u zbiorczego.
Przykanalik – kana  grawitacyjny przeznaczony do po czenia wylotu z posesji ze studni  re-
wizyjn  na kanale zbiorczym.
Sie  kanalizacyjna ogólnosp awna - sie  kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania cie-
ków bytowo-gospodarczych, przemys owych i opadowych.
Sie  kanalizacyjna sanitarna - sie  kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania cieków
bytowo-gospodarczych i przemys owych.
Sie  kanalizacyjna deszczowa - sie  kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania cieków
opadowych
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Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przep yw cieków nast puje dzi -
ki sile ci ko ci.
Kineta - koryto przep ywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Pod e naturalne z podsypk  - pod e naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsyp-

 z gruntu drobnoziarnistego, albo pod e naturalne z okre lonym rodzajem podsypki wyma-
ganej ze wzgl du na materia , z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z
warunkami technicznymi producenta tych rur.
Pod e wzmocnione - pod e na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie pod a mo e polega
na wymianie gruntu na piasek lub wir albo wykonanie awy betonowej lub specjalnej kon-
strukcji.
Podsypka - materia  gruntowy mi dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypk .
Obsypka - materia  gruntowy mi dzy pod em lub podsypk  a zasypk  wst pn , otaczaj cy
przewód kanalizacyjny.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na przykanaliku przeznaczona do kontroli
prawid owego odp ywu cieków z posesji.
Studzienka po czeniowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach osi kana u
w planie, na za amaniach spadku kana u oraz na po czeniach, co najmniej dwóch kana ów w
jeden kana  odp ywowy.
Studzienka rewizyjna – na kana ach zbiorczych przeznaczona do pod czenia przy cza kana-
lizacyjnego oraz kontroli przep ywu cieków w kanale, na odcinkach prostych kana u montowa-
na co 50 m.
Instalacja technologiczna - instalacj  technologiczn  stanowi uk ad po czonych przewodów
nape nionych wod  instalacyjn  wraz z armatur , pompami obiegowymi i innymi urz dzeniami,
oddzielony zaworami od ród a ciep a. W szczególnej sytuacji, instalacja technologiczna mo e
sk ada  si  z cz ci wewn trznej i cz ci zewn trznej.
Cz  wewn trzna instalacji technologicznej - cz  instalacji technologicznej znajduj ca si
w obs ugiwanym budynku. Cz  wewn trzna instalacji technologicznej zaczyna si  za zawo-
rami odcinaj cymi t  cz  od cz ci zewn trznej instalacji lub ród a ciep a.
Cz  zewn trzna instalacji technologicznej - cz  instalacji technologicznej znajduj ca si
poza obs ugiwanym budynkiem, wyst puj ca w przypadku, gdy ród o ciep a znajduje si  poza
nim.
Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwór substancji zapobiegaj cych
korozji lub obni aj cych temperatur  zamarzania wody, nape niaj cy instalacj  ogrzewcz
wodn .

ród o ciep a - kot ownia, w ze  ciep owniczy (indywidualny lub grupowy), uk ad z pomp
ciep a, uk ad z kolektorami s onecznymi, dzia aj ce samodzielnie lub w zaprogramowanej
wspó pracy.
Ci nienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ci nienie pracy instalacji (podczas
kr enia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania
zak adanej trwa ci instalacji nie mo e by  przekroczone w adnym jej punkcie.
Ci nienie dopuszczalne instalacji - najwy sza warto  ci nienia statycznego czynnika grzej-
nego (przy braku jego kr enia) w najni szym punkcie instalacji.
Ci nienie próbne - ci nienie w najni szym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest
badanie jej szczelno ci.
Ci nienie nominalne PN - ci nienie charakteryzuj ce wymiary i wytrzyma  elementu insta-
lacji w temperaturze odniesienia równej 20ºC.
Ci nienie robocze urz dzenia - obliczeniowe (projektowe) ci nienie w miejscu zainstalowania
urz dzenia w instalacji (to znaczy z uwzgl dnieniem wp ywu wysoko ci ci nienia s upa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urz dzenia), przy ci nieniu robo-
czym instalacji.



7

Temperatura robocza - trob (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zak adanej trwa ci instalacji
nie mo e by  przekroczona w adnym jej punkcie.

rednica nominalna (DN lub dn) - rednica, która jest dogodnie zaokr glon  liczb , w przy-
bli eniu równ rednicy rzeczywistej (dla rur - rednicy zewn trznej, dla kielichów kszta tek -
rednicy wewn trznej) wyra onej w milimetrach.

Nominalna grubo cianki rury (dn) - grubo cianki, która jest dogodnie zaokr glon  licz-
, w przybli eniu równ  rzeczywistej grubo ci cianki rury wyra onej w milimetrach.

Klimatyzator - jednostka wewn trzna - urz dzenie maj ce za zadanie dostarczanie do po-
mieszczenia powietrza zimnego wed ug danych parametrów.
Klimatyzator – jednostka zewn trzna - urz dzenie maj ce za zadanie doprowadzi  energi
ch odnicz  do jednostek wewn trznych.
Rurarz hydrauliczny – przewód po czeniowy klimatyzator tj. jednostk  wewn trzn  i ze-
wn trzn .
Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów – przewody elektryczne zapewniaj ce do-
staw  energii elektrycznej i sterowanie urz dze .
Izolacja termiczna – warstwa izolacji, która otoczone s  przewody, rurarz po czeniowy po-
mi dzy jednostkami wewn trznymi i zewn trznymi.
Wentylacja mechaniczna - wentylacja b ca wynikiem dzia ania urz dze  mechanicznych
lub strumienicowych , wprowadzaj ca powietrze w ruch.
Instalacja wentylacji - zestaw urz dze , zespo ów i elementów wentylacyjnych s cych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegaj ce na podwy szaniu jego temperatury.
Wentylator - urz dzenie s ce do wprawiania powietrza w ruch.
Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegaj ce na usuwaniu z niego zanieczyszcze
sta ych ub ciek ych.
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który zasysane jest powietrze.
Filtr powietrza - zespó  oczyszczaj cy powietrze z zanieczyszcze  sta ych i ciek ych.
Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciep a do ogrzewania powietrza.
Przepustnica - zespó  samodzielny lub wbudowany w urz dzenie lub w przewód wentylacyjny
pozwalaj cy na zamkni cie lub regulacj  strumienia powietrza przez zmian  oporów przep y-
wu.

umik ha asu - element wbudowany w urz dzenie lub przewód wentylacyjny maj cy na celu
zmniejszenie ha asu przenoszonego drog  powietrzn .
Aparat ogrzewczo - wentylacyjny - urz dzenie sk adaj ce si  z filtra, nagrzewnicy i wentyla-
tora umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powie-
trza zewn trznego i wewn trznego.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich
czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umownych przeka e Wykonawcy te-
ren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST-0.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
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Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  opis techniczny, rysunki, obliczenia i dokumen-
ty formalno – prawne.

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji zamieszczonej w dokumentach przetargowych:

W materia ach przetargowych zamieszczono:
Specyfikacja techniczna
Przedmiary robót
Spis dost pnej do wgl du dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa zawieraj ca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne
do realizacji umowy, b dzie udost pniona wszystkim Wykonawcom w okresie opracowywania
ofert.

1.5.2.2. Wykaz   Dokumentacji   Projektowej,   któr    Wykonawca    otrzyma w ra-
mach ceny kontraktowej.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiaj cego jeden egzemplarz dost pnej do-
kumentacji projektowej.

1.5.2.3. Wykaz   Dokumentacji   Technicznej,   któr    Wykonawca   opracuje   we
asnym zakresie w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca zobowi zany jest w cenie kontraktu opracowa  dokumentacj :

Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
Projekt organizacji i harmonogram robót,
Projekt  zagospodarowania placu   budowy,  wzgl dnie   zagospodarowania  zaplecza technicz-
nego budowy,
Instrukcj  eksploatacyjn , BHP, instrukcje ppo .

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST-0.

Dokumentacja projektowa, SST-0 i SST oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy przez Inspektora Nadzoru stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone w cho by jed-
nym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzj  o wprowa-
dzeniu odpowiednich poprawek.
W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow , ST-0
i STS.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej w SST-0 i SST b  uwa ane za warto ci docelowe,
od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy mate-
ria ów musz  wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

1.5.4. Ochrona przeciwpo arowa.

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
cz ce ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  na terenie budowy wymagany na podstawie odpowiednich przepi-
sów sprz t przeciwpo arowy.
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Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym, jako
rezultat realizacji robót albo przez personel.

1.5.5. Materia y szkodliwe dla otoczenia.

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia nie b  dopuszczone do u y-
cia.

Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu
wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn , wydan
przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych ma-
teria ów na rodowisko.

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich
szkodliwo  zanika mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych
wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma  zgod
na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej.

Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Za-
mawiaj cy.

1.5.6. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca b dzie realizowa  roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla
mieszka ców (u ytkowników). Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w s siedztwie budowy, spowodowane jego dzia alno ci .

Inspektor Nadzoru b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi -
dzy Wykonawc  a w cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg we-
wn trznych. Jednak e ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiaj cy nie b  ingerowali w takie poro-
zumienia, o ile nie b  one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.7. Bezpiecze stwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpie-
cze stwa i higieny pracy.

W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespe niaj cych odpowiednich wyma-
ga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne
oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie urz dzenia u ywane do robót od
daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót przez Inspektora Nadzoru. Je li
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
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1.5.9. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z
wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie
podczas prowadzenia robót.

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype -
nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem
robót i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora Nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawia-

c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i
wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wyko-
nawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specy-
fikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które spe -
nia  maj  materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa  po-
stanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o ile
w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powo ane normy i przepisy s
pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie  stosowane inne
odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  by  dok ad-
nie opisane przez Wykonawc  i przed one Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2.   MATERIA Y

2.1. ród a uzyskania materia ów.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
ów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydoby-
wania tych materia ów jak równie  odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych, oraz próbki
materia ów.

Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie
materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu wykazania, e materia y uzy-
skane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST-0 w czasie realizacji ro-
bót.

2.2. Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom.

Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu
budowy i z one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je li Inspektor Nadzoru ze-
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zwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te, dla których zosta y zakupio-
ne, to koszt tych materia ów zostanie odpowiednio przewarto ciowany (skorygowany) przez In-
spektora Nadzoru. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i niezaakceptowane mate-
ria y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem, usuni ciem i nie-
zap aceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materia ów.

Dopuszcza si  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzajów materia u w wykonywanych,
robotach o ile zastosowany materia  posiada te same w ciwo ci techniczne jak okre lone w do-
kumentacji projektowej i kosztorysowej. Wybrany rodzaj materia u nie mo e by  zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one u yte do
robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj , jako  i w ciwo ci oraz
by y dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez Wykonawc  i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu, na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom
zawartym w SST.

Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST-0 i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót, ma by  utrzymany w
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami ochrony rodowiska i przepi-
sami dotycz cymi jego u ytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wp ywaj  niekorzystnie, na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewozowych materia ów.

Liczba rodków transportu powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST-0 i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewi-
dzianym umow .

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projek-
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tow  wymaganiami SST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.      Program zapewnienia jako ci.

Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji Inspektora Nadzoru pro-
gram zapewnienia, jako ci. W programie zapewnienia, jako ci Wykonawca powinien okre li , za-
mierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót
gwarantuj cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST-0 oraz ustaleniami.

6.2.      Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
Certyfikat na znak bezpiecze stwa wskazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami tech-
nicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych
przepisów i dokumentów technicznych,
Deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn .
Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  do-
starczone przez Wykonawc  Inspektorowi Nadzoru.

7.   OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj
projektow  i SST-0-S, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o za-
kresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru b  wpisywane do ksi ki obmiarów.

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST-0-S nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót.

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej
atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawc  i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakcepto-
wane przez Inspektora Nadzoru.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zastan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub
sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca musi posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w
ca ym okresie trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.
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Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem robót, a tak e w
przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych, zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonywane w sposób zro-
zumia y i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do-

czone w formie oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zastanie ustalony z
Inspektorem Nadzoru.

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zale no ci od ustale  odpowiednich ST-0, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi cz ciowemu
Odbiorowi ostatecznemu
Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robot zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wy-
konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegaj  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru do-
konuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocz-
nie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powia-
domienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumen-
tów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacj  projektow , ST-0-S i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy.

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz cio-
wego robót, dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót dokonuje Inspek-
tor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny.

8.4.1.   Zasady odbioru ostatecznego.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilo ci, jako ci i warto ci.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona
przez    Wykonawc     wpisem    do    dziennika    budowy    z    bezzw ocznym   powiadomieniem
na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o któ-
rych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno-
ci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny

jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, oceny wizu-
alnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i ST-0-S.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w
trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonywania
robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj -
cych w robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbio-
ru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST-0-S z uwzgl d-
nieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo
ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosun-
ku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2.   Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru
ostatecznego robót sporz dzony wed ug wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
Dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li
zosta a sporz dzona w trakcie realizacji umowy,
Szczegó owe specyfikacje techniczne,
Dziennik budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
Instrukcje eksploatacyjne,
Inne wymagane (protoko y, atesty, deklaracje, certyfikaty).

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b -
 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zesta-

wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.5.      Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl d-
nieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.
Kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wyma-

gania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST-0-S i w dokumenta-
cji projektowej.
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Kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
Robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
Warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
Warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
Podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne SST -0.

Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych w SST-0,
obejmuje wszystkie warunki okre lone w  ww.  dokumentach,  a  niewyszczególnione  w kosztory-
sie a tak e:

Koszt wszelkich robót przygotowawczych i porz dkowych,

Koszt zagospodarowania placu budowy,

Powy sze koszty nie podlegaj  odr bnej zap acie i przyjmuje si , e s  w czone w cen
umown

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy:

PN-ISO 7737;1994

PN- SO-3443-7;1994

PN-ISO 3443-8;1994

Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (dz. U. Nr89 z 25.08.1994, poz.414 z pó -
niejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003. (Dz.U. Nr 80/03 poz.718)
3. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. (Dz.U.

I07..poz.679) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobów budowlanych).

4. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych Administracji z dnia 31.07.1998r., w spra-
wie   systemów   oceny  zgodno ci,   wzoru  deklaracji   zgodno ci   oraz   sposobu znako-
wania   wyrobów   budowlanych   dopuszczonych   do   obrotu   i   powszechnego stosowa-
nia w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r).

5. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych Administracji z dnia 24.07.1998r w spra-
wie wykazu wyrobów budowlanych nie maj cych istotnego wp ywu na spe nienie wyma-
ga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637)

6. Rozporz dzenie ministra Gospodarki z I0.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobów (Dz.U.
Nr. 17 poz. 219 z 2000r).

Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotycz cych
dok adno ci wymiarów.
Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów
odbioru,    kontrola    zgodno ci    wymiarów.   z    wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna.
Tolerancja   w   budownictwie.   Kontrola   wymiarowania   robot
budowlanych.
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SST – 1
INSTALACJA KLIMATYZACJI

KOD CPV 45331220-4

1. WST P

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Szczegó owej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Szczegó owej s  wymagania dotycz ce wykona-
nia i odbioru robót w zakresie budowy instalacji klimatyzacji dla  cz ci    przebudowywanej   bu-
dynku  Centralnego  Muzeum  Je ców  Wojennych  w  ambinowicach  przy  ulicy  muzealnej 4.
.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Szczegó owej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót.

1.4 Zakres robót.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykona-
nie instalacji klimatyzacji, która b dzie pracowa  w systemie grzewczo-klimatyzacyjnym.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest, za jako  ich wykonania oraz zgodno  z dokumentacj  projek-
towa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
Wymogi formalne – wykonanie robót winno by  zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnie-
niami.
Warunki organizacyjne – przed przyst pieniem do robót monta owych wykonawca robót winien
uzgodni  z Inspektorem szczegó y techniczne monta u klimatyzatorów (miedzy innymi sposób
zamocowania jednostek, tras  rurarzu, tras  okablowania).

2. MATERIA Y

2.1 Rodzaj materia ów
Klimatyzatory- jednostki wewn trzne;
Klimatyzatory jednostki zewn trzne;
Rurarz – rury miedziane ch odnicze i PE do skroplin;
Izolacje – systemowe otuliny z pianki kauczukowej;
Pompki skroplinowe membranowe uruchomiane p ywakiem

2.2 Wymagania dla materia ów
Urz dzenia – klimatyzatory oraz pozosta e materia y winny mie  dokumenty dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie.

3. SPRZ T.
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Roboty monta owe wykonywa  przy u yciu elektronarz dzi sprawnych i dopuszczonych do eks-
ploatacji, drabin monta owych atestowanych.

4. TRANSPORT.

Transport klimatyzatorów nale y wykonywa  w fabrycznych opakowaniach. Pozosta e elementy –
materia y transportowa  w sposób zabezpieczaj cych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje
drog  pomi dzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.
Wykonawca winien realizowa  roboty zgodnie z programem inwestora – projektem.

5.1 Roboty budowlane.
Monta  przewodów i urz dze  klimatyzacji winien by  wykonany na przygotowanych pod ach,
jako rozwi zanie docelowe (nie dopuszcza si  stosowania rozwi za  prowizorycznych, tymczaso-
wych).

5.2 Monta  urz dze .
Klimatyzatory montowa  zgodnie z Dokumentacj  Techniczno-Ruchow  urz dzenia.
Zamocowania powinny przenosi  obci enia u ytkowe urz dzenia.
Monta  rur szczelny na uchwytach.
Monta  pe nej izolacji ruroci gów.
Monta  okablowania zasilaj cego i steruj cego.
Monta  sterowników jednostek wewn trznych.
Monta  pompek skroplinowych.
Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzi  firma posiadaj ca autoryzacje produ-
centa zastosowanego urz dzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.

6.1 Badania, jako ci i poprawno ci robót.
Nale y przeprowadzi  nast puj ce badania:

Stanu kompletno ci klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpiecze )
Stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne)
Rozruch, regulacja i pomiar wydajno ci klimatyzatorów, wyniki wpisa  do protoko u.

6.2 Urz dzenia.
Typ klimatyzatorów winien by  dostarczony zgodnie z projektem i zamówieniem. Klimatyzatory
powinny posiada  dokumenty: DTR, kart  gwarancyjn , deklaracje zgodno ci wyrobu.

6.3 Przewody hydrauliczne.
Ruroci gi winny posiada wiadectwa wyrobu. Ruroci gi cz ce jednostki nale y podda  wodnej
próbie szczelno ci na ci nienie 4 bary przez 0,5 godziny.

6.4 Instalacja elektryczna.
Po zako czeniu monta u przewody elektryczne zasilaj ce poszczególne urz dzenia nale y podda
badaniom stanu izolacji a urz dzenia pomierzy  pod katem skuteczno ci ochrony przeciwpora e-
niowej.

7. OBMIAR ROBÓT
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Jednostkami obmiarowymi s :
mb – dla monta u rur
szt – dla monta u urz dze , armatury

8. ODBIÓR ROBÓT

Wykonane roboty podlegaj  odbiorowi ko cowemu (nie przewiduje sie odbiorów cz ciowych).
Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego ko cowego po spe nieniu nast pu-

cych warunków:
Zako czenie wszystkich robót monta owych przy instalacji;
Przeprowadzenie wszystkich bada  przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;
Przeszkolenie obs ugi;
Posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokó y, atesty);

wiadczenie kierownika robót.

9. PODSTAWA P ATNO CI.

Roboty zwi zane z monta em instalacji klimatyzacji s  jednym elementem p atniczym wraz z pro-
tokó em odbioru ko cowego robót. Ustalenia p atno ci zostan  zapisane w umowie na wykonanie
robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja
PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury bada  i metody pomiarowe dotycz ce od-
bioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji
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SST – 2
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KOD CPV 45331210-1

1. WST P

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Szczegó owej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Szczegó owej s  wymagania dotycz ce wykona-
nia i odbioru robót w zakresie budowy instalacji wentylacji mechanicznej dla  cz ci  projektowa-
nej  i  przebudowywanej   budynku  Centralnego  Muzeum  Je ców  Wojennych  w  ambinowi-
cach  przy  ulicy  Muzealnej 4.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Szczegó owej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn  Szczegó ow
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest
z wykonaniem ni ej wymienionych robót:

Monta  kana ów powietrza;
Monta  podstaw dachowych;
Monta  wentylatorów;
Monta  kratek, przepustnic;
Regulacja dzia ania instalacji.

1.4 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfi-
kacj  techniczn , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane„ Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.
Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog  powodowa
obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a je eli dotycz  zamiany materia ów i
elementów okre lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog  powodowa  zmniejszenia
trwa ci eksploatacyjnej.  Wszystkie zmiany musz  by  uzgodnione z projektantem i posiada  jego
akceptacj . Roboty monta owe nale y realizowa  zgodnie z „Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,
Polskimi Normami, DTR urz dze  oraz innymi przepisami dotycz cymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIA Y

Do wykonania instalacji mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musza posiada  aktualne polskie aprobaty tech-
niczne lub odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu ak-
ceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia ów powinien by  dokonywany wed ug
wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami. Przewiduje sie monta  kana ów wentylacyj-
nych typu Flex. Szczegó owa specyfikacja materia ów zawarta jest w projekcie.

3. SPRZ T
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Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wy-
konywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów.

4. TRANSPORT I SK ADOWANIE

4.1  Kana y i kszta tki
Kana y i kszta tki musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Podczas
transportu, prze adunku i magazynowania rur i kszta tek nale y unika  ich zanieczyszczenia.

4.2  Urz dzenia
Transport urz dze  wentylacyjnych powinien odbywa  sie krytymi rodkami. Zaleca sie transpor-
towanie na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety powinny by  ustawione i zabezpieczo-
ne, aby w czasie ruchu rodka transportu nie nast pi o ich przemieszczanie i uszkodzenie urz dze-
nia.
Dostarczon  na budow  armatur  nale y uprzednio sprawdzi  na szczelno . Armatur  nale y sk a-
dowa  w magazynach zamkni tych. Armatur , czniki i materia y pomocnicze nale y przechowy-
wa  w magazynach lub pomieszczeniach zamkni tych, w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczno-akustyczna
Materia y przeznaczone do wykonania izolacji powinny by  przewo one krytymi rodkami trans-
portu w sposób zabezpieczaj cy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wy-
roby i materia y stosowane do wykonywania izolacji  nale y przechowywa  w pomieszczeniach
krytych i suchych. Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji  powinny mie  p aszczyzny i
kraw dzie nieuszkodzone, a odchy ki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów pro-
dukcyjnych powinny mie ci  sie w granicach tolerancji okre lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Monta  kana ów
Monta  kana ów nale y wykona  z zachowaniem specyfiki materia ów, z jakich maj  by  wykona-
ne – kana y Flex.

5.2 Wykonanie izolacji termiczno-akustycznej
Maty izolacyjne powinny by  na one na styk na kana y stalowe i powinny ci le przylega  do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzd ne elementów nast pnej warstwy nie powinny pokrywa  odpowiednich styków elementów
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog  by  prowadzone przy u y-
ciu konwencjonalnych narz dzi.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Kontrola, jako ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji powinna by  przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 5, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.
Ka da dostarczona partia materia ów powinna by  zaopatrzona w wiadectwo kontroli, jako ci pro-
ducenta. Wyniki przeprowadzonych badan nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania
dla danej fazy robót zosta y spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione, nale y
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dan  faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowa-
dzi  badania ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1 Sprawdzenie kompletno ci wykonanych prac:
Celem sprawdzenia kompletno ci wykonanych prac jest wykazanie, e w pe ni wykonano wszyst-
kie prace zwi zane z monta em instalacji oraz stwierdzenie zgodno ci ich wykonania z projektem
oraz zobowi zuj cymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbioro-
wych nale y przeprowadzi  nast puj ce dzia ania:

Zarówno w zakresie materia ów, jak i ilo ci oraz, je li jest to konieczne, w zakresie w ci-
wo ci i cz ci zamiennych;
Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z obowi zuj cymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
Sprawdzenie dost pno ci dla obs ugi instalacji ze wzgl du na dzia anie, czyszczenie i

             konserwacje;
Sprawdzenie czysto ci instalacji;
Sprawdzenie kompletno ci dokumentów niezb dnych do eksploatacji instalacji.

7.2 Badanie ogólne:
Dost pno ci dla obs ugi;
Stanu czysto ci urz dze , wymienników ciep a i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenia i dost pno ci otworów do czyszczenia urz dze  i przewodów;
Kompletno ci znakowania;
Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji termiczno-akustycznych
Zainstalowania urz dze , zamocowania przewodów itp. w sposób niepowoduj cy przeno-
szenia drga

7.3 Badanie wentylatorów i innych centralnych urz dze  wentylacyjnych:
Sprawdzenie, czy elementy urz dzenia zosta y po czone w prawid owy sposób;
Sprawdzenie zgodno ci tabliczek znamionowych (wielko ci nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji i w ciwo ci (np. podwójna obudowa);
Badanie przez ogl dziny szczelno ci urz dze  i czników elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;

8. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót wykona  zgodnie z „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”. Arkady, Warszawa 1988.
Jednostkami obmiarowymi s :

m2 – dla monta u kana ów
szt. – dla monta u urz dze , armatury

9. PODSTAWA P ATNO CI

Podstaw  p atno ci jest cena rycza towa skalkulowana przez Wykonawc  za ca y przedmiot zamó-
wienia. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i w asn
ocen  zakresu robót

10. PRZEPISY ZWI ZANE
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz.
1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr
115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690).
Polskie Normy dotycz ce instalacji wentylacji mechanicznej
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SST – 3
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KOD CPV 45331100-7

1. WST P

1.1 Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Szczegó owej s  wymagania dotycz ce wykona-
nia i odbioru robót w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania w dla  cz ci  projektowa-
nej  i  przebudowywanej   budynku  Centralnego  Muzeum  Je ców  Wojennych  w  ambinowi-
cach  przy  ulicy  Muzealnej 4.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Szczegó owej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj tych Specyfikacja Techniczn  Szczegó ow
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z wykonaniem ni ej
wymienionych robót:

Monta  ruroci gów,
Monta  armatury,
Monta  grzejników,
Badania instalacji,
Wykonanie izolacji termicznej,
Regulacja dzia ania instalacji.

1.4 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfi-
kacj  techniczn , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, Zeszyt 6 „Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast pienia zaprojektowanych materia ów – w przy-
padku niemo liwo ci ich uzyskania – przez inne materia y lub elementy o zbli onych charaktery-
stykach i trwa ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a je eli dotycz  za-
miany materia ów i elementów okre lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog  powo-
dowa  zmniejszenia trwa ci eksploatacyjnej. Wszystkie zmiany musz  by  uzgodnione z projek-
tantem i posiada  jego akceptacj . Roboty monta owe nale y realizowa  zgodnie z „Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL, Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycz cymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIA Y

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mog  by  stosowane wyroby producentów krajo-
wych i zagranicznych. Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne
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polskie aprobaty techniczne lub odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoso-
waniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia ów powinien by  do-
konywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami.

2.1 Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana b dzie z rur stalowych czarnych czonych poprzez
po czenia spawanie. Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i we-
wn trz, bez widocznych w erów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nale y zastosowa  grzejniki stalowe p ytowe z pod czeniem dol-
nym.

2.3 Armatura
Grzejniki wyposa  w g owice termostayczne oraz systemowe bloki do od ciennego przy czenia
dolnego.

2.4 Izolacja termiczna
Do izolacji termicznej ruroci gów stosowa  systemowe otuliny z pianki PE. Grubo ci izolacji dla
poszczególnych rednic ruroci gów okre lono w projekcie.
Otuliny musz  posiada  aprobat  techniczn  o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wy-
dan  przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wp ywu, na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy
wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia-
ów.

4. TRANSPORT I SK ADOWANIE

4.1 Rury
Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Kszta tki
nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze adunku i magazynowania
rur i kszta tek nale y unika  ich zanieczyszczenia.

4.2 Grzejniki i urz dzenia
Transport grzejników i urz dze  powinien odbywa  sie krytymi rodkami. Zaleca sie transportowa-
nie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na ka dej palecie powinny by  pako-
wane grzejniki jednego typu i wielko ci. Palety z grzejnikami powinny by  ustawione i zabezpie-
czone, aby w czasie ruchu rodka transportu nie nast pi o ich przemieszczanie i uszkodzenie grzej-
ników. Dopuszcza si  transportowanie grzejników luzem, u onych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3 Armatura
Dostarczon  na budow  armatur  nale y uprzednio sprawdzi  na szczelno . Armatur  nale y sk a-
dowa  w magazynach zamkni tych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatur , czniki i materia y pomocnicze
nale y przechowywa  w magazynach lub pomieszczeniach zamkni tych w pojemnikach.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Monta  ruroci gów
Ruroci gi b czone przez zaprasowywanie zgodnie z wytycznymi producenta systemu rur.
Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  przeszkody (mo liwe do wyeli-
minowania), mog ce powodowa  uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamon-
towania nie posiadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u y-
wa .
Kolejno  wykonywania robót:

Wyznaczenie miejsca u enia rur,
Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
Przygotowanie bruzd dla ruroci gów uk adanych w cianach i posadzkach,
Przecinanie rur,
Za enie tulei ochronnych,

enie rur z zamocowaniem wst pnym,
Wykonanie po cze  zaciskowych.

W miejscach przej  przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa adnych po cze .
Przej cia przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych. Woln  przestrze  miedzy
zewn trzn cian  rury i wewn trzn  tulei nale y wype ni  odpowiednim materia em termopla-
stycznym. Wype nienie powinno zapewnia  jedynie mo liwo  osiowego ruchu przewodu. D ugo
tulei powinna by  wi ksza o 6÷8 mm od grubo ci ciany lub stropu. Przej cia przez przegrody
okre lone, jako granice oddzielenia po arowego nale y wykonywa  za pomoc  odpowiednich tulei
zabezpieczaj cych ppo .

5.2 Monta  grzejników i urz dze
Grzejniki montowane przy cianie nale y ustawi  w p aszczy nie równoleg ej do powierzchni cia-
ny lub wn ki. Odleg  grzejnika od pod ogi i od parapetu powinna wynosi , co najmniej 110 mm.
Kolejno  wykonywania robót:

Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
Wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
Zawieszenie grzejnika,
Pod czenie grzejnika z rurami przy cznymi.

Grzejniki nale y montowa  w opakowaniu fabrycznym. Je eli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa  budynek podczas prac wyko czeniowych, lub by go osusza ,
grzejnik powinien by  zapakowany. Je eli opakowanie zosta o zniszczone, grzejnik nale y w inny
sposób zabezpieczy  przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie by o zdejmowane dopiero po
zako czeniu wszystkich prac wyko czeniowych. Ga zki grzejnika powinny by  tak ukszta towane,
aby po polaczeniu z grzejnikiem i skr ceniu z czek w grzejniku nie nast powa y adne napr enia.
Niedopuszczalne s  dzia ania mog ce powodowa  deformacje grzejnika lub zniszczenie pow oki
lakierniczej.
Jako urz dzenia grzewcze w pomieszczeniu gara u zastosowano, sufitowe, wodne aparaty
grzewczo-wentylacyjne, pracuj ce na powietrzu obiegowym, o max. mocy grzewczej Q=9.0kW;
80/60OC, ka dy - szt.2

5.3 Monta  armatury i osprz tu
Ruroci gi czone b  z armatura i osprz tem za pomoc  po cze  gwintowanych, z zastosowa-
niem kszta tek. Uszczelnienie tych po cze  wykona  za pomoc  nici do uszczelniania LOCTITE
55. Odpowietrzenie instalacji b dzie na odpowietrznikach zamontowanych w poszczególnych
grzejnikach.
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5.4 Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by
poddana próbie szczelno ci. Przed przyst pieniem do badania szczelno ci nale y instalacje podle-
gaj  próbie (lub jej cze ) kilkakrotnie skutecznie przep uka  wod . Niezw ocznie po zako cze-
niu p ukania nale y instalacje nape ni  wod  uzdatnion , o jako ci zgodnej z PN-93/C-04607 „Wo-
da w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce, jako ci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorów korozji wg propozycji COBRT IINSTAL
Instalacj  nale y dok adnie odpowietrzy . Je eli w budynku wyst puje kilka odr bnych z adów,
badania szczelno ci nale y przeprowadzi  dla ka dego z adu oddzielnie. Badania szczelno ci insta-
lacji na zimno nale y przeprowadza  przy temperaturze zewn trznej powy ej 0°C. Ci nienie robo-
cze w instalacji na poziomie dolnej kraw dzi nie powinno przekracza  10 barów. Prób  szczelno ci
w instalacji centralnego ogrzewania nale y przeprowadzi  zgodnie z Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL, Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Z
próby ci nieniowej nale y sporz dzi  protokó .

 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

Kontrola, jako ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL, Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych”
 Ka da dostarczona partia materia ów powinna by  zaopatrzona w wiadectwo kontroli, jako ci
producenta. Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymaga-
nia dla danej fazy robót zosta y spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione, na-
le y dan  faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepro-
wadzi  badanie ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót, polegaj cych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nale y dokona
zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, Zeszyt 6 „Warunki techniczne wyko-
nania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadzi  w sto-
sunku do nast puj cych robót:

Przej cia dla przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
ciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),

Bruzdy w cianach: wymiary, czysto  bruzd, zgodno  z pionem i zgodno  z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa  protokó  stwierdzaj cy, jako  wykonania oraz
przydatno  robót i elementów do prawid owego monta u. Po przeprowadzeniu prób przewidzia-
nych dla danego rodzaju robót nale y dokona  ko cowego odbioru technicznego instalacji central-
nego ogrzewania.
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niania w trakcie wyko-
nywania robót,
Dziennik budowy,
Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci wydane przez
dostawców materia ów ),
Protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
Protokó  przeprowadzenia próby szczelno ci ca ej instalacji,

Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
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Zgodno  wykonania z dokumentacj  projektow  oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od dokumentacji projektowej,
Protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacje postanowie  dotycz  usuni cia usterek,
Aktualno  dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nie-
nia),
Protoko y bada  szczelno ci instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót wykona  zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, Zeszyt 6 „Wa-
runki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Jednostkami obmiarowymi s :

mb – dla monta u rur
szt – dla monta u urz dze , armatury

9. PODSTAWA P ATNO CI

Podstaw  p atno ci jest cena rycza towa skalkulowana przez Wykonawc  za ca y przedmiot zamó-
wienia.

atno  nale y przyjmowa  zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i w asn  ocen  za-
kresu robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

„Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i od-
bioru instalacji grzewczych”
Polskie normy dotycz ce instalacji ogrzewczych centralnego ogrzewania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych tom II Instalacje
sanitarne i przemys owe - opracowane przez COBRTI 1NSTAL - wydawnictwo ARKADY -
1988
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SST– 4
WEWN TRZNA INSTALACJA WODOCI GOWA

KOD CPV 45332000-3

1. WST P

1.1 Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykona-
nia i odbioru robót w zakresie budowy wewn trznej instalacji wodoci gowej w dla  cz ci  projek-
towanej  i  przebudowywanej   budynku  Centralnego  Muzeum  Je ców  Wojennych  w  ambino-
wicach  przy  ulicy  Muzealnej 4.

1.2 Zakres stosowania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj tych Specyfikacja Techniczna
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie instalacji wodoci gowej w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana
jest z wykonaniem ni ej wymienionych robót:

Monta  ruroci gów,
Monta  armatury,
Badania instalacji,
Wykonanie izolacji termicznej,
Regulacja dzia ania instalacji.

1.4 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfi-
kacj  techniczn , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. „Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych”,  Odst pstwa od projektu mog  doty-
czy  jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zast pienia zaprojektowanych materia ów – w przypadku niemo liwo ci ich uzyskania – przez inne
materia y lub elementy o zbli onych charakterystykach i trwa ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonal-
nych i u ytkowych instalacji, a je eli dotycz  zamiany materia ów i elementów okre lonych w do-
kumentacji technicznej na inne, nie mog  powodowa  zmniejszenia trwa ci eksploatacyjnej.
Wszystkie zmiany musz  by  uzgodnione z projektantem i posiada  jego akceptacj . Roboty monta o-
we nale y realizowa  zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 7. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych”, Polskimi
Normami,

2. MATERIA Y

Do wykonania instalacji wodoci gowej mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia ów powinien by  dokonywany
wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami.
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2.1 Przewody
Instalacja wodoci gowa w budynku b dzie z rur stalowych ocynkowanych czonych za pomoc
kszta tek skr canych.

2.2 Armatura
Instalacja ma by  wyposa ona w typowa armatur  odcinaj ca oraz armatur  wyp ywow  a tak e w
elektryczne pogrzewacze wody.

2.3 Izolacja termiczna
Do izolacji termicznej ruroci gów stosowa  systemowe otuliny z pianki PE. Grubo ci izolacji dla
poszczególnych rednic ruroci gów okre lono w projekcie.
Otuliny musza posiada  aprobat  techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wy-
dan  przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego, sprz tu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wp ywu, na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy
wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia-
ów.

4. TRANSPORT I SK ADOWANIE

4.1 Rury
Rury w sztangach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Kszta tki
nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze adunku i magazynowania
rur i kszta tek nale y unika  ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura
Armatura powinna by  przechowywana w pomieszczeniach w sposób zabezpieczaj cy przed
zniszczeniem. Dostarczon  na budow  armatur  nale y uprzednio sprawdzi  na szczelno . Arma-
tur  nale y sk adowa  w magazynach zamkni tych.

4.3 Izolacja termiczna
Materia y przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by  przewo one krytymi rod-
kami transportu w sposób, zabezpieczaj cy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszcze-
niem.
Wyroby i materia y stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale y przechowywa  w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nale y unika  d szego dzia ania promieni s onecznych na
otuliny z PU, poniewa  materia  ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji ciep ochronnej powinny mie  p aszczyzny i kra-

dzie nieuszkodzone, a odchy ki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produk-
cyjnych powinny zawiera  sie w granicach tolerancji okre lonej w odpowiednich normach przed-
miotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Monta  ruroci gów instalacji w budynku
Ruroci gi czone b  przez zaprasowywane tuleje. Wymagania dla po cze  zaprasowywanych
okre lone s  w wytycznych producenta systemu rur. Przed uk adaniem przewodów nale y spraw-
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dzi  tras  oraz usun  mo liwe do wyeliminowania przeszkody, mog ce powodowa  uszkodzenie
przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem na-
le y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj  uszkodze  mechanicz-
nych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  (ziemia, papiery i inne elementy). Rur p kni -
tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u ywa .
Kolejno  wykonywania robót:

Wyznaczenie miejsca u enia rur,
Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
Przygotowanie bruzd dla ruroci gów uk adanych w cianach i posadzkach istniej cych
Przecinanie rur,
Za enie tulei ochronnych,

enie rur z zamocowaniem wst pnym,
Wykonanie po cze .

W miejscach przej  przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa adnych po cze .
Przej cia przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych. Woln  przestrze  miedzy
zewn trzn cian  rury i wewn trzn  tulei nale y wype ni  odpowiednim materia em termopla-
stycznym. Wype nienie powinno zapewnia  jedynie mo liwo  osiowego ruchu przewodu. D ugo
tulei powinna by  wi ksza od grubo ci ciany lub stropu. Przej cia przez przegrody okre lone, jako
granice oddzielenia po arowego nale y wykonywa  za pomoc  odpowiednich tulei zabezpieczaj -
cych ppo . Przewody pionowe nale y mocowa  do cian za pomoc  uchwytów umieszczonych w
wytycznych producenta systemu rur

5.2 Monta  armatury i osprz tu
Monta  armatury i osprz tu ma by  wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3 Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by
poddana próbie szczelno ci na ci nienie podane w dokumentacji projektowej. Przed prób  instalacje
nale y dok adnie odpowietrzy . Z próby szczelno ci nale y sporz dzi  protokó . Po zako czeniu
robót instalacj  podda  p ukaniu.

5.4 Wykonanie izolacji ciep ochronnej
Roboty izolacyjne nale y rozpocz  po zako czeniu monta u ruroci gów, przeprowadzeniu próby
szczelno ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolo-
wania (je eli takowe wyst puj ) oraz po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych ro-
bót protoko em odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by  na one na styk i powinny ci le
przylega  do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzd ne elementów nast pnej warstwy nie powinny pokrywa  odpowiednich styków
elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog  by  prowadzone
przy u yciu konwencjonalnych narz dzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

Kontrola, jako ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji wodnej w budynku powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i , „Wy-
maganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. „Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodoci gowych”. Ka da dostarczona partia materia ów powinna by  zaopatrzona w
wiadectwo kontroli, jako ci producenta. Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodat-

nie, je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta y spe nione. Je li którekolwiek z wyma-



31

ga  nie zosta o spe nione, nale y dan  faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi  badania ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót nale y dokona  zgodnie z , „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt
7. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych”. W stosunku do nast puj -
cych robót nale y przeprowadzi  odbiory mi dzy operacyjne:

Przej cia dla przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
Bruzdy w cianach: – wymiary, czysto  bruzd, zgodno  z pionem i zgodno  z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa  protokó  stwierdzaj cy, jako  wykonania oraz
przydatno  robót i elementów do prawid owego monta u. Po przeprowadzeniu prób przewidzia-
nych dla danego rodzaju robót nale y dokona  ko cowego odbioru technicznego instalacji. Przy
odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niania w trakcie wyko-
nywania robót,
Dziennik budowy,
Dokumenty dotycz ce, jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci wydane
przez dostawców materia ów),
Protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
Protokó  przeprowadzenia próby szczelno ci ca ej instalacji,

Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
Zgodno  wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od dokumentacji projektowej,
Protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacji postanowie  dotycz cych usuni cia usterek,
Aktualno  dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nie-
nia),
Protoko y bada  szczelno ci instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót wykona  zgodnie z , „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych”
Jednostkami obmiarowymi s :

mb – dla monta u rur,
szt. – dla monta u armatury,

9. PODSTAWA P ATNO CI

Podstaw  p atno ci jest cena rycza towa skalkulowana przez Wykonawc  za ca y przedmiot zamó-
wienia.

atno  nale y przyjmowa  zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i w asn  ocen  za-
kresu robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

„Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. „Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodoci gowych”; Wymagania monta owe producenta rur np. TC.



32

„Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-monta owych.” Tom II. In-
stalacje sanitarne i przemys owe. ARKADY, Warszawa 1988 r.
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690) z pó niejszymi zmianami
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SST -5
ZEWN TRZNA SIE  KANALIZACJI SANITARNEJ – PRZY CZE

KANALIZACJI SANITARNEJ
KOD CPV 45332000-3

1. WST P

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Szczegó owej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Szczegó owej s  wymagania dotycz ce wykona-
nia i odbioru robót w zakresie budowy zewn trznej kanalizacji sanitarnej – przy cza kanalizacji
sanitarnej  w dla  cz ci  projektowanej  i  przebudowywanej   budynku  Centralnego  Muzeum
Je ców  Wojennych  w  ambinowicach  przy  ulicy  Muzealnej 4.

1.2 Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn  Szczegó ow
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wyko-
naniem przy cza kanalizacji sanitarnej.
Projektowany uk ad kanalizacji sanitarnej obejmuje budow :

Kana ów grawitacyjnych -  z  rur  PCV-U kl.S    dz=   160x4,7mm.
Studzienek tworzywowych prefabrykowanych  Ø 600 PVC  z kinet  PP  i pokryw  fi 600
kl.D400

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:
Wytyczenie trasy robót,
Dostaw  materia ów,
Wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniej cych nawierzchni, przekopy
próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
Wykonanie wykopu wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnieniem,
Przygotowanie pod a (podsypki) i fundamentu pod obiekty na sieci,

enie przewodów kanalizacyjnych, odga zie , studni kanalizacyjnych,
Zasypanie przewodów (obsypka) oraz zasypanie i zag szczenie wykopu z demonta em
umocnie cian wykopu,
Odtworzenie nawierzchni po robotach
Przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.3 Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastoso-
wanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaga-
niami SST oraz projektu organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zobowi zuje sie do
wykonania zakresu robót zgodnie z obowi zuj cymi przedmiotowymi przepisami i normami, a w
szczególno ci z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi odpo-
wiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami
okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora Nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót zostan , je li wymaga  b dzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na

asny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od od-
powiedzialno ci za ich dok adno . Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzuce-
nia materia ów i elementów robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki badan materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst -
puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  na-
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ukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia Inspektora Nadzoru b
wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wyko-
nawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. Wyko-
nawca dodatkowo zobowi zuje sie do:

Informowania Zamawiaj cego (Inspektora Nadzoru) o konieczno ci wykonania robót do-
datkowych i zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno ci ich
wykonania;
Informowania Zamawiaj cego (Inspektora Nadzoru) o terminie odbioru robót zanikaj cych;
Obs ugi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2. MATERIA Y

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów.
Wszystkie zakupione przez Wykonawc  materia y zastosowane do budowy sieci kanalizacji desz-
czowej powinny odpowiada  normom krajowym lub zast pionym, je li to mo liwe, przez normy
europejskie lub odpowiadaj ce technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materia y powinny odpowiada  wy-
maganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2 Przewody rurowe.
Rury kanalizacyjne  PCV-U kl.S  zgodne z PN-85/C-89205.

2.3 Studzienki kanalizacyjne.
Tworzywowe o rednicy 600mm.

azy z pokrywami eliwnymi fi 600, D400 wg PN-EN: 124

2.4 Kruszywo na podsypk  i obsypk .
Podsypka i osypka powinna by  wykonana z gruntu piaszczystego. U yty materia  na podsypk  i
obsypk  powinien odpowiada  wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5 Beton.
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada  wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6 Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-14501.

2.7 Sk adowanie materia ów.

2.7.1 Rury.
Rury mo na sk adowa  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub wielowar-
stwowo, albo w pozycji stoj cej. Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpie-
czona przed gromadzeniem si  wód opadowych.
W przypadku sk adowania poziomego pierwsz  warstw  rur nale y u  na podk adach drewnia-
nych.
Podobnie na podk adach drewnianych nale y uk ada  wyroby w pozycji stoj cej, je eli powierzch-
nia sk adowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w
sposób zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub poje-
dynczych rur.

2.7.2 Kruszywo.
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Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób zabezpieczaj cy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZ T

3.1 Sprz t do wykonania kanalizacji.
Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzysta-
nia z nast puj cego sprz tu:

urawi budowlanych samochodowych,
Koparek podsi biernych,
Spycharek ko owych lub g sienicowych,
Wibrom otu do zapuszczania grodzic,
Sprz tu do zag szczania gruntu,
Wci garek mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1 Transport rur i kszta tek.
Rury mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z wytycznymi ich producenta.
Kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze adunku i maga-
zynowania urz dze  i kszta tek nale y unika  ich zanieczyszczenia.

4.2 Transport w azów kana owych.
azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczo-

ny przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem.

4.3 Transport mieszanki betonowej.
Do ewentualnego przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe,
które nie spowoduj  segregacji sk adników, zmiany sk adu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obni enia temperatury przekraczaj cej granice okre lon  w wymaganiach technologicznych.

4.4 Transport kruszyw.
Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5 Transport cementu i jego przechowywanie.
Transport cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Roboty przygotowawcze.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych. W przypadku niedosta-
tecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz dnymi sprawdzony-
mi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz dne przeka e Inspektorowi Nad-
zoru.
Wykonawca zg osi pisemnie zamiar rozpocz cia robót do wszystkich w cicieli i u ytkowników
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalaj c warunki wykonywa-
nia robót w strefie tych urz dze .
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5.2 Roboty ziemne.
Przed rozpocz ciem wykonywania wykopów nale y wykona  przekopy próbne w celu zlokalizo-
wania istniej cego uzbrojenia. Istniej ce uzbrojenie nale y zabezpieczy  i podwiesi  na szeroko ci
wykopu.
Wykopy nale y wykona , jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu
(r cznie lub mechanicznie) powinny by  dostosowane do g boko ci wykopu, danych geotechnicz-
nych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego.
Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u, do których dodaje sie
obustronnie 0,2 m jako zapas potrzebny na deskowanie cian i uszczelnienie styków. Deskowanie
cian nale y prowadzi  w miar  jego g bienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by  wywie-

ziony przez Wykonawc   lub z ony wzd  wykopu na odk ad zgodnie z dokumentacj  projekto-
.

Szalowanie wykopów powinno by  wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych
wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. – Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia  sztywno  i niezmienno  uk adu oraz bezpiecze stwo konstrukcji.
Szalowanie powinno by  skonstruowane w sposób umo liwiaj cy jego monta  i demonta , odpo-
wiednie rozparcie oraz monta ; i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy  go przed zalaniem s czeniami wody i rozlu nieniem
struktury gruntu.

5.3 Przygotowanie pod a.
W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod em pod
kana y jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona  z warstwy t ucznia lub wiru z piaskiem o
grubo ci 30 cm cznie z u eniem rur drenarskich odwadniaj cych, zgodnie z dokumentacj  pro-
jektow . W gruntach gliniastych nale y wykona  pod e z pospó ki, wiru lub t ucznia o grubo ci
30 cm zgodnie z dokumentacj  projektow . Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z okre lo-
nym w dokumentacji projektowej.

5.4 Roboty monta owe.
Spadki i g boko  posadowienia ruroci gu powinny by  zgodne z projektem.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1 Kontrola, pomiary i badania.

6.1.1 Badania przed przyst pieniem do robót.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów do betonu oraz
zapraw i ustali  recept .

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i
z cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej ST i zaakceptowan  przez Inspektora Nadzoru.
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :

Sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych
punktów wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm,
Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
Sprawdzenie zabezpieczenia istniej cego uzbrojenia w wykopie,
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Badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod a z kru-
szywa mineralnego lub betonu,
Badanie odchylenia osi kana ów,
Sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  za enia przewodów i studzienek,
Badanie odchylenia spadku kana ów,
Sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów,
Sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów,
Badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu,
Sprawdzenie rz dnych posadowienia pokryw w azowych,
Sprawdzenie wykonanych izolacji.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,01 m,
odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza  1 cm,
odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  3 cm,
odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleg ci osi u onego przewodu od
osi przewodu ustalonej na awach celowniczych nie powinna przekracza  5 mm,
odchylenie spadku u onego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno prze-
kracza  - 1% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +5% projektowanego
spadku (przy zwi kszonym spadku),
wska nik zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m
powinien by  zgodny z obowi zuj cymi normami,
rz dne pokryw studzienek powinny by  wykonane z dok adno ci  do 3 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest

1 m3 dla wykopów, podsypki  i obsypki.
1 m2 dla umocnie  pionowych cian wykopu,
1m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
1 szt dla studzienek kanalizacyjnych

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji da y wyniki pozytywne.

8.2 Odbiór robót zanikaj cych i ul gaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ul gaj cych zakryciu przeprowadza si  dla poszczególnych faz robót
podlegaj cych zakryciu. Roboty te nale y odebra  przed wykonaniem nast pnej cz ci robót, unie-
mo liwiaj cych odbiór robót poprzednich.
Odbiorowi robót zanikaj cych i ul gaj cych zakryciu podlegaj :

roboty monta owe wykonania rur kana owych i odga zie ,
wykonanie podsypki i obsypki,
wykonana izolacja,
zasypany zag szczony wykop.

Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót. D ugo  odcinka robót ziemnych poddana od-
biorowi nie powinna by  mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci.
Podstaw  p atno ci jest cena rycza towa skalkulowana przez Wykonawc  za ca y przedmiot zamó-
wienia.

atno  nale y przyjmowa  zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i w asn  ocen  za-
kresu robót.

9.2 Cena jednostki obmiarowej dla rur.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

Wytyczenie trasy robót,
Dostaw  materia ów,
Wykonanie robót przygotowawczych,
Wykonanie wykopu wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnienie,
Przygotowanie pod a,
Wykonanie w cze  do istniej cych wylotów kanalizacji

enie przewodów kanalizacyjnych, oraz studni,
Wykonanie izolacji studzienek,
Zasypanie i zag szczenie wykopu,
Przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1 Normy
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir
i mieszanka
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e
PN-EN 124 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i ko owego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako ci
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

10.2 Inne dokumenty
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru sieci kanalizacyjnych” – 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych
„Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-monta owych.” Tom II. In-
stalacje sanitarne i przemys owe. ARKADY, Warszawa 1988 r.



39

SST – 6
WEWN TRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SA-

NITARNEJ
KOD CPV 45332000-3

1. WST P

1.1 Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykona-
nia i odbioru robót w zakresie budowy wewn trznej instalacji kanalizacji sanitarnej w dla  cz ci
projektowanej  i  przebudowywanej   budynku  Centralnego  Muzeum  Je ców  Wojennych  w

ambinowicach  przy  ulicy  Muzealnej 4.

1.2 Zakres stosowania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj tych Specyfikacja Techniczna
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewn trz budynku. Niniejsza specyfikacja tech-
niczna zwi zana jest z wykonaniem ni ej wymienionych robót:

Monta  ruroci gów,
Monta  urz dze
Badania instalacji.

1.4 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfi-
kacj  techniczn , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, Zeszyt 12 „Warun-
ki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.
Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zast pienia zaprojektowanych materia ów – w przypadku niemo -
liwo ci ich uzyskania – przez inne materia y lub elementy o zbli onych charakterystykach i trwa o-
ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog  powodo-

wa  obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a je eli dotycz  zamiany materia-
ów i elementów okre lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog  powodowa  zmniej-
szenia trwa ci eksploatacyjnej. Wszystkie zmiany musz  by  uzgodnione z projektantem i posiada
jego akceptacj . Roboty monta owe nale y realizowa  zgodnie z Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL, Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyj-
nych”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycz cymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIA Y

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej mog  by  stosowane wyroby producentów krajo-
wych i zagranicznych wg opisu technicznego. Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji
musza posiada  aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada  Polskim Normom. Wyko-
nawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny
materia ów powinien by  dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi norma-
mi. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pier cieniami.



40

Wszystkie materia y i urz dzenia zgodne z opisem i rysunkami zawartymi w projekcie. Rozmiesz-
czenie urz dze  wg opracowania architektonicznego.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wp ywu, na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy
wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia-
ów.

4. TRANSPORT I SK ADOWANIE

4.1 Rury
Rury w wi zkach musza by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Kszta tki
nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze adunku i magazynowania
rur i kszta tek nale y unika  ich zanieczyszczenia.

4.2 Elementy wyposa enia
Transport elementów wyposa enia do „bia ego monta u” powinien odbywa  sie krytymi rodkami.
Zaleca si  transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposa enia nale-
y przechowywa  w magazynach lub w pomieszczeniach zamkni tych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Monta  ruroci gów instalacji w budynku
Ruroci gi czone b  kielichowo. Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usu-

 mo liwe do wyeliminowania przeszkody, mog ce powodowa  uszkodzenie przewodów. Przed
zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj
uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u ywa . Kolejno  wyko-
nywania robót:

Wyznaczenie miejsca u enia rur,
Przecinanie rur,
Za enie tulei ochronnych,

enie rur z zamocowaniem wst pnym,
Wykonanie po cze .
Badania instalacji.
Monta  urz dze

W miejscach przej  przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa adnych po cze .
Przej cia przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych. Woln  przestrze  mi dzy
zewn trzn cian  rury i wewn trzn  tulei nale y wype ni  odpowiednim materia em termopla-
stycznym. Wype nienie powinno zapewnia  jedynie mo liwo  osiowego ruchu przewodu. D ugo
tulei powinna by  wi ksza od grubo ci ciany lub stropu. Przej cia przez przegrody okre lone, jako
granice oddzielenia po arowego nale y wykonywa  za pomoc  odpowiednich tulei zabezpieczaj -
cych ppo .

5.2 Monta  armatury i osprz tu
Monta  armatury i osprz tu ma by  wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3 Badania i uruchomienie instalacji
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Instalacja przed zakryciem bruzd i przed oraz przed wykonaniem izolacji akustycznej przewodów
musi by  poddana próbie szczelno ci. Z próby szczelno ci nale y sporz dzi  protokó .

5.4 Wykonanie izolacji akustycznej
Izolacji akustycznej nale y podda  piony prowadzone w obudowach karton-gipsowych oraz w sufi-
tach podwieszanych. Izolacje wykona  z we ny mineralnej. Roboty izolacyjne nale y rozpocz  po
zako czeniu monta u ruroci gów, przeprowadzeniu próby szczelno ci, po potwierdzeniu prawi-

owo ci wykonania powy szych robót protoko em odbioru. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie, mog  by  prowadzone przy u yciu konwencjonalnych narz dzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

Kontrola, jako ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji w budynku powinna by  przeprowa-
dzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL, Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych”.
Ka da dostarczona partia materia ów powinna by  zaopatrzona w wiadectwo kontroli, jako ci pro-
ducenta.
Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zosta y spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione, nale y dan  faz
robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi  badania
ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT

Dla instalacji w budynku odbiór robót nale y dokona  zgodnie z „Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL, Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyj-
nych”
W stosunku do nast puj cych robót nale y przeprowadzi  odbiory mi dzy operacyjne:

Przej cia dla przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
Przygotowanie konstrukcji i obudowa stela y no nych przyborów,
Bruzdy w cianach: – wymiary, czysto  bruzd, zgodno  z pionem i zgodno  z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

Z odbiorów mi dzy operacyjnych nale y spisa  protokó  stwierdzaj cy, jako  wykonania oraz
przydatno  robót i elementów do prawid owego monta u. Po przeprowadzeniu prób przewidzia-
nych dla danego rodzaju robót nale y dokona  ko cowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niania w trakcie wyko-
nywania robót,
Dziennik budowy,
Dokumenty dotycz ce, jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci wydane
przez dostawców materia ów),
Protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych, protokó  przeprowadzenia próby
szczelno ci ca ej instalacji,

Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
Zgodno  wykonania z dokumentacja projektow  oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od dokumentacji projektowej,
Protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacji postanowie  dotycz cych usuni cia usterek,
Aktualno  dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nie-
nia),



42

Protoko y bada  szczelno ci instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót wykona  zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, Zeszyt 12
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.
Jednostkami obmiarowymi s :

mb – dla monta u rur ,
m2 – dla i izolacji akustycznej pionów,
szt. – dla monta u urz dze .

9. PODSTAWA P ATNOSCI

Podstaw  p atno ci jest cena rycza towa skalkulowana przez Wykonawc  za ca y przedmiot zamó-
wienia.

atno  nale y przyjmowa  zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i w asn  ocen  za-
kresu robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych” ;
Polskie Normy dotycz ce wewn trznych instalacji kanalizacji sanitarnej.
„Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-monta owych.” Tom II. In-
stalacje sanitarne i przemys owe. ARKADY, Warszawa 1988 r.
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690) z pó niejszymi zmianami


