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SPIS RYSUNKÓW
l.p.

nr rysunku

Nazwa

skala

architektura
1

PW-ARCH-RYS-01

ELEWACJA WSCHODNIA - FRONTOWA

1:100

2

PW-ARCH-RYS-02

ELEWACJA PÓŁNOCNA – LOGO 2

1:100

3

PW-ARCH-RYS-03

RZUT IV PIĘTRA

1:100

4

PW-ARCH-RYS-04

RZUT V PIĘTRA – WYMIANA DRZWI

1:200

5

PW-ARCH-RYS-05

PRZEKRÓJ

1:100

6

PW-ARCH-RYS-06

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW Z SIATKI STALOWEJ

-

7

PW-ARCH-RYS-07

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

-
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8

PW-ARCH-RYS-08

ROZRYS ZABUDOWY KUCHENNEJ

1:100

9

PW-ARCH-RYS-09

SCHEMAT POWIĘKSZANIA OTWORÓW W ŚCIANIE ŻELBET.

1:100

I

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – część opisowa

I.A

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAMETRY

I.A.1

Temat i przedmiot, zakres i cel opracowania

Tematem opracowania jest przebudowa części ekspozycyjnej oraz wejściowej, a także iluminacja budynku
Muzeum Współczesnego Wrocławia znajdującego się w budynku schronu przeciwlotniczego przy pl.
Strzegomskim 2 we Wrocławiu, zlokalizowanego na działce nr 7, AM-12, obręb Stare Miasto.
Niniejszy opis jest integralną częścią składową wielobranżowego projektu wykonawczego.
Projekt przebudowy nie zmienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Lokalizacja sieci uzbrojenia
terenu nie ulega zmianie.
Przebudowa części ekspozycyjnej nie zmienia warunków bezpieczeństwa pożarowego, warunków zdrowotnych,
higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska oraz wielkości i układu obciążeń.
I.A.2

Przeznaczenie obiektu budowlanego [wg Dz.U.nr 75, poz.690, §3]

bez zmian - budynek użyteczności publicznej
I.A.3
I.A.3.1

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego
Lokalizacja:

lokalizacja:

Wrocław , Obręb 0001 Stare Miasto

działka:

nr 7, AM 12

adres:

pl. Strzegomski 2, Wrocław

I.A.3.2

Charakterystyczne parametry budynku, bez zmian:

kubatura brutto
powierzchnia zabudowy:
powierzchnia całkowita:
ilość kondygnacji nadziemnych/wszystkich część istniejąca:
wysokość części istniejącej:
grupa wysokości budynku istniejącego

70292,02
937,47
5258,60
7/7
24,95
średniowysoki [SW]

3

m
2
m
2
m
m
-

zasady kalkulacji powierzchni i kubatury wg PN-ISO 9836:1997
I.A.3.3

Charakterystyczne parametry, które ulegną zmianie po przebudowie:

powierzchnia użytkowa:
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I.A.4

Inne charakterystyczne parametry techniczne

I.A.4.1

Bezpieczeństwo pożarowe [wg Dz.U.02.75.690]

kategoria budynku
ilość stref pożarowych:
klasa odporności pożarowej:

I.A.4.2

ZL I
1
B

Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe

Ilość stref pożarowych: 1
I.A.5

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Projektowany budynek spełnia warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do wszystkich
pomieszczeń ogólnodostępnych dostępne są dla osób niepełnosprawnych za pomocą dźwigu.
Wejście główne znajduje się na poziomie terenu i jest dostępne z poziomu chodnika. Wejście tylne przez klatkę
schodową do kawiarni na 1 piętrze połączone jest z poziomem terenu za pomocą pochylni przystosowanej do
użytku przez osoby niepełnosprawne.
I.A.6

Wpis do rejestru zabytków

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.
Widnieje w wykazie zabytków architektury i budownictwa miasta Wrocławia.
I.A.7









I.B
I.B.1

Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem.
Koncepcja opracowana przez Autorów niniejszego opracowania w listopadzie 2014 roku przyjęta przez
Inwestora.
Robocze uzgodnienia z przedstawicielami i podwykonawcami oraz wytyczne Inwestora.
Ustalenia międzybranżowe z projektantami branżowymi.
Odkrywki i wizje lokalne.
Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiałów i urządzeń.
Obowiązujące przepisy polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm.
Projekt budowlany i wykonawczy adaptacji budynku schronu na Muzeum - dokumentacja sporządona przez
autorów niniejszego opracowania w 2010 roku.

FUNKCJA, FORMA ARCHITEKTONICZNA I ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE
Założenia ogólne

Przebudowa polegać będzie na usunięciu części stropów pomiędzy trzecim i czwartym piętrem w części
ekspozycyjnej. W miejscach połączenia kondygnacji powstaną antresole widokowe dla zwiedzających. Dzięki
temu powierzchnie ekspozycji z obu poziomów ulegną wizualnemu połączeniu. W miejscach usunięcia stropów
powstaną przestrzenie ekspozycji o podwojonej wysokości (5,20 m) co umożliwi prezentację eksponatów
wielkogabarytowych oraz instalacji przestrzennych w obrębie obu poziomów.
Dodatkowo na poziomie czwartego piętra planuje się poszerzenie otworów drzwiowych w miejscach wejścia do
przestrzeni ekspozycyjnej. Dwa otwory drzwiowe zostaną poszerzone z 90 cm do 140 cm i zastosowane zostaną
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drzwi przeszklone w miejsce drzwi pełnych. Poszerzenie wpłynie na udogodnienie transportu eksponatów.
Przeszklenie służyć będzie zachęceniu zwiedzających do wejścia na wystawę i zasygnalizowanie kierunku
zwiedzania.
Na czwartej kondygnacji potrzebne jest wydzielenie niewielkiego zaplecza dla pracowników. W tym celu planuje
się budowę ścianek działowych i otworu drzwiowego.
W celu podkreślenia wejścia głównego do muzeum zaplanowano wymianę drzwi zewnętrznych z pełnych
stalowych na przeszklone, bezpieczne, antywłamaniowe. Przeszklenie ma ułatwić użytkownikom lokalizację
wejścia w istniejącym 6-kolumnowym portyku. Nad drzwiami w miejscu ściany murowanej planuje się
umieszczenie panelu szklanego w formie naświetla z szyldem instytucji.
Projekt przewiduje także iluminację całego portyku, a także muralu Klepsydra wg projektu wrocławskiego artysty
Stanisława Dróżdża (II etap inwestycji). Dodatkowo wykonanie muralu z logo MWW na elewacji pólnocnej wraz z
iluminacją. Wg cześci rysunkowej.
Wszystkim pracom budowlanym towarzyszyć będą prace instalacyjne obejmujące instalacje sanitarne,
elektryczne i teletechniczne.
I.B.2

I.B.2.1

Opis rozwiązań technicznych

Wyburzenia stropów

Wyburzenia stropów należy wykonać zgodnie z opisem konstrukcji. Ściany w miejscu usuniętych
stropów należy wykończyć analogicznie jak w istniejącej pustce na tej samej kondygnacji tj. Wyrównać
zaprawą cementową oraz zabezpieczyć farbą do betonu. Krawędzie stropów po wycięciu wykończyć
należy w zależności od uzyskanej powierzchni. Jeśli krawędź będzie nierówna należy ją
zaszpachlować zaprawą cementową oraz pomalować farbą do betonu.
I.B.2.2

Poszerzenie otworów drzwiowych

Poszerzenia otworów wykonać zgodnie z opisem konstrukcyjnym. Istniejące otwory należy poszerzyć
do wymiaru 165x337. Krawędzie po wycięciu piłą należy jedynie pomalować pół-kryjącą farbą do
betonu. Posadzkę w miejscach wycięcia należy uzupełnić
I.B.2.3

Drzwi zewnętrzne

Drzwi główne wejściowe do budynku zostaną wymienione na szklane w systemie ślusarki aluminiowej
z naświetlem. Pochwyty stalowe, nietypowe, wg części rysunkowej. W projekcie zaproponowano
drzwi wejściowe wykonane w technologii aluminiowej, szklone szybami zespolonymi
2
jednokomorowymi o współczynniku U = 1.1 W/m K. Drzwi zostaną przeszklone szkłem bezpiecznym,
P4.
Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku: antywłamaniowe klasa RC4 z 2 zamkami. Wkładki i zamki
atestowane antywłamaniowe, wg obowiązujących norm, wyposażone w samozamykacze
umieszczone w zawiasach. Pochwyty ze stali nierdzewnej. Samozamykacze z płynną regulacją siły
zamykania np. GEZE.
Profile aluminiowe ciepłe w kolorze RAL 7024
I.B.2.4

Drzwi wewnętrzne
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- Drzwi stalowe pełne do pomieszczenia socjalnego. Skrzydło gładkie, stalowe w kolorze RAL 7024.
Ościeżnice stalowe, blokowe w tym samym kolorze. Okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Drzwi
Należy wyposażyć w zamek na klucz. Drzwi wraz z okuciami powinny być identyczne z istniejącymi
tego typu w budynku muzeum.
- Drzwi 2-skrzydłowe aluminiowe z wypełnieniem szklanym. W poszerzonych otworach na 4
piętrze należy zamontować 2 skrzydłowe drzwi aluminiowe. Ponieważ ze względów konstrukcyjnych
konieczne jest wycięcie wyższego otworu niż planowane drzwi należy nad drzwiami zamontować
stalową blendę w kolorze profili drzwiowych. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz, zamek oraz
okucia ze stali. Nierdzewnej, szczotkowanej. Drzwi wraz z okuciami powinny być identyczne z
istniejącymi tego typu w budynku muzeum.
- Drzwi aluminiowe z wypełnieniem szklanym - na 5 piętrze planowana jest wymiana drzwi na
aluminiowe, profile w kolorze RAL 7024. Wymiary drzwi wg zestawienia. Wypełnione ze szkła
bezpiecznego, przeziernego. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz, zamek oraz okucia ze stali.
Nierdzewnej, szczotkowanej. Drzwi wraz z okuciami powinny być identyczne z istniejącymi tego typu
w budynku muzeum.

Istniejące drzwi aluminiowe z wypełnieniem szklanym
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I.B.2.5

Balustrady

Balustrady zaprojektowano jako ramy wykonane z profili stalowych 50x40 oraz płaskowników 50x10 stal ocynkowana malowana proszkowo RAL 7024 z wypełnieniem z siatki cięto-ciągnionej identycznej
jak w istniejących balustradach. Mocowanie do posadzki oraz ścian za pomocą kotew do betonu.
Mocowanie należy wykonać identycznie jak w istniejących balustradach tego typu w budynku

Istniejące balustrady oraz wycięty strop miedzy 3 a 4 piętrem

I.B.2.6

Ściany działowe i zamurowania

Ściany działowe murować z cegły pełnej. Należy zamurować istniejące wnęki w miejscu gdzie
powstanie pomieszczenie socjalne. Ściany z cegły należy pomalować kryjącą, matową farbą ftalową w
kolorze białym. Należy również zaślepić istniejące otwory wentylacyjne nad tymi wnękami
wykańczając je zaprawą cementową i malując farbą pół-kryjącą do betonu.

Widoczna ściana murowana z cegły malowana na biało oraz drzwi aluminiowe 2 skrzydłowe

I.B.2.7

Zabudowa gk
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W pomieszczeniu socjalnym należy wykonać fragment zabudowy gk zaznaczony w części
rysunkowejW zabudowie wykonać otwór wentylacyjny wg. proj. Instalacji sanitarnych. Płyta podwójna
na stelażach systemowych malowana farbą ftalową na kolor biały.
I.B.2.8

Strefa wejściowa

Skucie tynku w miejscach wskazanych na rysunku detalu do uzyskania gładkiej powierzchni
żelbetowej przez szlifowanie. W stefie wejściowej znajdują się obecnie szklane tabliczki napisowe,
które kolidować będą z nowo projektowaną ślusarką drzwiową. Należy przewidzieć przeniesienie tych
tabliczek w inne miejsce wskazane na etapie realizacji.
I.B.2.9

Malowanie logo

Logo nad drzwiami wejściowymi do należy wykonać jako malowane od wcześniej przygotowanego
szablonu. Należy użyć czarnej farby do betonu, kryjącej oraz odpornej na warunki atmosferyczne.
I.B.2.10

Wyposarzenie pokoju socjalnego

Kuchnia - W pokoju socjalnym zaprojektowano prostą zabudowę kuchenną – systemową. Blat
laminowany w kolorze białym, fronty szafek z płyty meblowej laminowanej lub folowanej w kolorze
białym, wykończenie matowe. Przewidziano też panele ścienne montowane do ściany za blatem.
Stolik prost , kwadratowy blat laminowany, biały matowy 90x90. Nogi Stalowe malowane w kolorze
białym + 4 krzesła w kolorze białym jak foto:

I.B.2.11

Zabezpieczenia antykorozyjne i pożarowe

Zabezpieczenia elementów metalowych
Wszystkie elementy metalowe które nie posiadają warstw ochronnych należy zabezpieczyć przed korozją
chemiczną poprzez ocynkowanie.
Nadproża nad drzwiami i inne elementy konstrukcji zabezpieczyć do odporności R 30.
Zabezpieczenia elementów drewnianych
Wszystkie wbudowane elementy drewniane i drewnopochodne oraz należy zabezpieczyć przed korozją
mechaniczną i biologiczną oraz do stopnia palności C-s1;d0. Elementy meblowe i obudów wewnętrznych co
najmniej C-s1;d0.
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I.B.2.12

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

Szczegółowy opis rozwiązań instalacji wentylacji mechanicznej oraz chłodzenia podaje część instalacyjna
niniejszego projektu wykonawczego
I.B.2.13

Uwagi

Wszystkie zaprojektowane rozwiązania materiałowe są rozwiązaniami systemowymi. Wszystkie ewentualne
zamienniki muszą mieć parametry technologiczne, nie gorsze od przedstawionych w projekcie, muszą spełniać
wymagania normatywne oraz muszą posiadać wszystkie wymagane atesty i aprobaty.
Wszystkie detale architektoniczne należy wykonać w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z głównym
projektantem obiektu.
Wszystkie zewnętrzne elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.
Szczegółowy dobór materiałów wykończeniowych będzie przedmiotem Projektu Wykonawczego (PW). Wszystkie
zastosowane rozwiązania będą odpowiadały wymogom ergonomii, bhp i p.poż. Ze względu na charakter obiektu,
wszystkie rozwiązania budowlane i elementy wyposażenia muszą się charakteryzować trwałością i odpornością
na zniszczenie. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały stosowne dokumenty
potwierdzające posiadanie wymienionych parametrów.

I.C
I.C.1

Konstrukcja
Przewidywany zakres prac i ingerencji w istniejącą konstrukcję budynku

W ramach planowanej przebudowy w zakresie zmian konstrukcyjnych przewiduje się wyburzenie
dwóch fragmentów stropu nad trzecią kondygnacją oraz poszerzenie dwóch otworów drzwiowych na czwartej
kondygnacji.
Roboty związane z usunięciem stropów i poszerzeniem otworów należy prowadzić przy użyciu metod
bezudarowych, zaleca się użycie pił diamentowych. Dodatkowo w celu zminimalizowania efektu karbu
w narożnikach projektowanych otworów należy wykonać przewierty koronką diamentową.
I.C.2

Ocena stanu technicznego obiektu

Budynek kilka lat temu przeszedł gruntowny remont. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono żadnych
niepokojących zjawisk mogących świadczyć o złej pracy konstrukcji. Nie stwierdzono występowania nadmiernych
pęknięć ani ubytków w ścianach konstrukcyjnych, ściany nie wykazują efektów charakterystycznych dla
nierównomiernego osiadania. Podczas wizji lokalnej stwierdzono występowanie licznych zarysowań w rejonie
istniejących nadproży (element pomiędzy istniejącym otworem drzwiowym i leżącym nad nim drugim otworem).
Zarysowania mają charakter pierwotny i nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji.
Z punktu widzenia projektowanej przebudowy, stwierdza się, że elementy konstrukcyjne są
w dobrym stanie technicznym oraz obiekt nadaje się do dalszego pełnienia planowanej funkcji.

I.C.3

Wykaz norm

- PN-EN 1990:2004
– Podstawy projektowania konstrukcji. (EUROKOD 0)
- PN-EN 1991-1-1:2004 – Oddziaływania na konstrukcje.
Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
obciążenia użytkowe w budynkach. (EUROKOD 1)
- PN-EN 1992-1-1:2008 – Projektowanie konstrukcji z betonu.
Reguły ogólne i reguły dla budynków. (EUROKOD 2)
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Uwagi końcowe

I.C.4

















I.D
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Projekt konstrukcyjny stanowi integralną część projektu architektonicznego. W przypadku
występowania różnic należy skontaktować się z projektantem.
Prace budowlane prowadzić zgodnie z projektem, przepisami BHP, obowiązującymi normami
i przepisami budowlanymi.
Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić założenia projektowe dotyczące konstrukcji,
w szczególności rodzaj oraz sposób podparcia istniejącego stropu, belek, materiał z jakiego zostały
wykonane ściany oraz ich grubość.
Należy stosować materiały posiadające atesty i aprobaty.
Wszystkie prace budowlane powinny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej
odpowiednie uprawnienia i przez wyspecjalizowane firmy.
Wszystkie urządzenia mechaniczne wykorzystywane przy pracach budowlanych winny być sprawne
i posiadać stosowne atesty i oznakowanie.
Teren budowy winien być ogrodzony i oznakowany, aby utrudnić dostęp osobom nie uprawnionym;
Jeżeli w czasie prowadzenia prac pojawią się nowe okoliczności nie uwzględnione w projekcie lub
założenia projektowe nie będą miały pokrycia w rzeczywistości, należy o tym fakcie poinformować
autorów niniejszego opracowania, w celu określenia sposobu prowadzenia prac.
Roboty należy prowadzić w sposób umożliwiający stałą kontrolę elementów konstrukcyjnych pod
kątem ewentualnego ich ugięcia i zarysowania.
W przypadku pojawienia się nowych rys lub pęknięć należy bezwzględnie przerwać roboty oraz
skontaktować się z autorami niniejszego opracowania.
Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu ręcznych narzędzi oraz drobnego sprzętu
mechanicznego.
Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z budynku. Nie dopuszcza się zalegania gruzu
na istniejących stropach.
W razie konieczności wykonania przebić instalacyjnych w ścianach i stropach każdorazowo ich
lokalizację oraz geometrię należy ustalić z projektantem konstrukcji.
Wszelkie zmiany wprowadzane w trakcie trwania prac budowlanych winny być uzgodnione
z projektantami.

UWAGI
Ze względu na specyfikę projektowanego budynku, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym, należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem i
projektantami branżowymi. Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań
branżowych.
Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki
Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
Wszystkie prace przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych muszą być realizowane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach
budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót BudowlanoMontażowych.
Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały
normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
Wszelkie przebicia dla potrzeb instalacji nie są przedmiotem niniejszego opracowania i zostaną zawarte w
poszczególnych projektach branżowych wykonawczych.
Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji w budynku wg branżowych projektów
wykonawczych.
Wszelkie przebicia i przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi muszą posiadać
odpowiednie zabezpieczenie ppoż. wg wytycznych p.poż.;
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8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

I.E

Karta kolorów dla materiałów wykończeniowych zostanie wykonana na etapie projektu wykonawczego, po
ostatecznym wyborze i zatwierdzeniu projektowanych materiałów wykończeniowych.
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.
Budynek jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z następującymi
aktami prawnymi:
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997r. w sprawie substancji
chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz U. Nr 105 z 1997r.);
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1994r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 Obowiązującymi przepisami i normami;
Wszystkie projekty instalacji, wyposażenia, montażu urządzeń technologicznych nie objęte zakresem
projektu, wymagają uzgodnienia z Autorami przez wskazanych przez nią projektantów lub jednostki
projektowe.
Teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod
względem BHP i ppoż. wg projektu zagospodarowania i technologii budowy [w tym BIOZ] przygotowanego
przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Wynajmującego (Inwestora). W czasie wykonywania robót
montażowych należy ściśle przestrzegać odnośnie obowiązujące w tym zakresie przepisy. Wszyscy
pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie muszą być przeszkoleni i znać przepisy BHP i
ppoż.
Przedmiotowy obiekt może zostać przekazany do użytku dopiero po przeprowadzeniu odbioru wszystkich
instalacji i przedłożeniu odpowiednich zaświadczeń odbioru. Zaświadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia,
pozwolenie na budowę, uzgodnienia, świadectwa prób, badań itp., powinny być odpowiednio skompletowane
i przechowywane na terenie obiektu.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie stanowią własność Autorów i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez ich
pisemnej zgody.
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wstęp
Zakres informacji dot. BIOZ sporządzanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003
poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.
Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Kierownik
budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót
budowlanych.
I.F

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POSADZKA

0.0

szacht windy

beton szlif.

19,6

0.1

komunikacja ogolna/szatnia

beton szlif.

85,4

0.2

biblioteka/archiwum

beton szlif.

160,2

0.3

pom.rozdzielni elektr.

beton szlif.

16,31

0.4

ochrona

beton szlif.

10,43

0.5

hol

beton szlif.

33,33

0.6

przestrzeń aktywności miejskiej

beton szlif.

148,4

0.7

hol

beton szlif.

22,3
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0.8

toaleta męska

beton szlif.

6,7

0.9

przedsionek wc

beton szlif.

6,01

0.10

komunikacja

beton szlif.

2,55

0.11

pompownia wody pożarowej

beton szlif.

25,55

0.12

magazyn

beton szlif.

25,55

0.13

komunikacja

beton szlif.

2,56

0.14

schowek porz.

beton szlif.

0,4

0.15

przedsionek wc

beton szlif.

6,1

0.16

toaleta N

beton szlif.

6,99

0.17

hol wejściowy

beton szlif.

51,64

RAZEM PARTER

630,02

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POSADZKA

1.1

komunikacja ogólna/ ekspozycja

beton szlif.

85,96

1.2

bar/ksiegarnia/miejsce spotkan

beton szlif.

216,5

1.3

magazyn

beton szlif.

151,9

1.4

komunikacja

beton szlif.

3,61

1.5

komunikacja/dostawa eksponatów

beton szlif.

33,9

1.6

komunikacja ogólnodostępna

beton.szlif.

17,7

1.7

kominukacja

beton.szlif.

3,87

1.8

przedsionek wc

beton szlif.

5,02

1.9

schowek porz.

beton szlif.

0,7

1.10

wc

beton szlif.

5,8

1.11a

zaplecze baru/wc

beton szlif.

5,2

1.11b

komunikacja

beton szlif.

11,57

1.11c

zmywalnia

beton szlif.

9,25

1.11d

magazyn

beton szlif.

4,63

1.12

komunikacja

beton szlif.

7,85

1.13a

zaplecze socjalne pracown.kuchni

beton szlif.

8,12

1.13b

zaplecze socjalne pracowników

beton szlif.

RAZEM I PIĘTRO

POW.[m2]

13,67
585,25

komunikacja/zewn.strefa wejsciowa

beton szlif.

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POSADZKA

2.1

komunikacja ogólna/ ekspozycja

beton szlif.

85,9

2.2

magazyn

beton szlif.

216,4

2.3

magazyn

beton szlif.

241,9

2.4

komunikacja ogólnodostępna

beton szlif.

26,8

2.5

komunikacja ogólnodostępna

beton szlif.

RAZEM II PIĘTRO

16,9
POW.[m2]

26,8
597,8

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POSADZKA

3.1

komunikacja ogolna/ekspozycja

beton szlif.

85,9

3.2

przestrzeń ekspozycyjna

beton szlif.

216,2

3.3

przestrzeń ekspozycyjna

beton szlif.

220,5

3.4

komunikacja ogólnodostępna

beton szlif.

21,4
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3.5

komunikacja ogólnodostępna

beton szlif.

21,4

3.6

komunikacja

beton szlif.

3,81

3.7

schowek porz.

beton szlif.

0,9

3.8

przedsionek wc

beton szlif.

5,78

3.9

toaleta N

beton szlif.

7,03

RAZEM III PIĘTRO

582,92

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POSADZKA

4.1

komunikacja ogólna/ ekspozycja

beton szlif.

85,9

4.2

przestrzen ekspozycyjna

beton szlif.

136,0

4.3

przestrzeń ekspozycyjna

beton szlif.

211,5

4.4

komunikacja ogólnodostępna

beton szlif.

14,4

4.5

pom.techn.

beton szlif.

7,7

4.6

komunikacja ogólnodostępna

beton szlif.

23,9

4.7

komunikacja

beton.szlif.

4,4

4.8

przedsionek wc

beton.szlif.

5,4

4.9

wc

beton szlif.

4,7

4.10

Pomieszczenie socjalne

beton szlif.

8,1

4.11

komunikacja

beton szlif.

4,5

RAZEM IV PIĘTRO

POW.[m2]

506,5

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POSADZKA

5.1

pracownia

beton szlif.

21,39

5.2

pracownia

beton szlif

19,66

5.3

pracownia

beton szlif.

46,72

5.4

pracownia

beton szlif.

19,72

5.5

pracownia

beton szlif.

21,45

5.6

wentylatornia

beton szlif.

43,78

5.7

noaleta N

beton szlif.

6,89

5.8

przedsionek wc

beton szlif.

5,86

5.9

komunikacja

beton szlif.

9,93

5.10

przedsionek wc

beton szlif.

5,74

5.11

schowek porz.

beton szlif.

0,6

5.12

toaleta męska

beton szlif.

6,59

5.13

wentylatornia

beton szlif.

44,2

5.14

pracownia

beton szlif.

10,85

5.15

pracownia

beton szlif.

10,69

5.16

pracownia

beton szlif.

10,56

5.17

pracownia

beton szlif.

10,69

5.18

pracownia

beton szlif.

11,65

5.19

pracownia

beton szlif.

9,6

5.20

galeria letnia

beton szlif.

117,7

5.21

ekspozycja/komunikacja

beton szlif.

RAZEM V PIĘTRO
NR

NAZWA POMIESZCZENIA

VROA
ARCHITEKCI s.c.
ul. Piastowska 35/4, 50-361 Wrocław
NIP 8982150922 REGON 020872517
www.vroa.pl vroa@vroa.pl

POW.[m2]

85,9
520,17

POSADZKA

POW.[m2]
ch+ architekci
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NIP 8981853484 REGON 020239501
www.chplus.pl biuro@chplus.pl
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6.1

toaleta

beton szlif.

1,37

6.2

przedsionek

beton szlif.

3,03

6.3

zaplecze baru/szatnia

beton szlif.

4,26

6.4

komunikacja

beton szlif.

2,68

6.5

bar

beton szlif.

13,4

6.6

cafe

beton szlif.

116,7

RAZEM VI PIĘTRO
6.7

taras widokowy

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

141,44
drewno

353,6
3564,10

UWAGA: Pozycje pogróbione i podkreślone - oznaczają zmianęw stosunku do stanu istniejącego
Wizualizacje

Strefa wejściowa.
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CZĘŚC RYSUNKOWA

VROA
ARCHITEKCI s.c.
ul. Piastowska 35/4, 50-361 Wrocław
NIP 8982150922 REGON 020872517
www.vroa.pl vroa@vroa.pl

ch+ architekci
ul. Piastowska 35/4, 50-361 Wrocław
NIP 8981853484 REGON 020239501
www.chplus.pl biuro@chplus.pl

ELEWACJA WSCHODNIA 1:100

TEMAT

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

RYSUNEK

ARCHITEKTURA

PROJ. WYKONAWCZY 10.2015

PW-ARCH-RYS-01

1:100

-

UWAGA:

WYCIECIA W STROPIE ORAZ SCIANACH ITD.)

TEMAT

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ARCHITEKTURA

PROJ.WYKONAWCZY

10.2015

PW-ARCH-RYS-09

-

-

PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANśA
DATA OPRACOWANIA

: PRZEBUDOWA PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNEJ ORAZ STREFY WEJSCIOWEJ MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO
: 53-681 Wrocław pl. Strzegomski 2
: MUZEUM WSPÓŁCZESNE
: 53-681 Wrocław pl. Strzegomski 2
:
Ogólnobudowlana - remontowa
:

07.10.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót

:

zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.10.2015

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

CH+schron-2

Lp.
Podstawa
1 KNR 4-01 020101
2 KNR 4-01 020106
3 KNR AT-17
0104-04
4 KNR AT-17
0104-05
5 KNR AT-17
0101-03
6 KNR AT-17
0101-04
7 KNR AT-17
0101-03 z.sz.
1.3.
analogia
8 KNR 4-01 021203
9 KNR 4-01 035410
10 KNR 4-01 070103
11
12
13
14

15
16

17
18

19

20

21
22
23

24

25
26
27
28
29

POZYCJE KOSZTORYSU

Opis
Jedn.obm.
Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji m2
m2

62.10

m2

155.95

m2

7.28

cm

4376.00

cm

416.00

cm

115.00

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

13.939

m2

2.52

m2

5.91

m2

5.91

m3

14.191

szt

4.00

m2

2.81

m2

10.98

otw.

1.00

Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej płyt
stropowych i dachowych
Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości
powyŜej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - posadzka
Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości
powyŜej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana
Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 102 mm
techniką diamentową w betonie zbrojonym
Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 200 mm
techniką diamentową w betonie zbrojonym
Wiercenie otworów o głębokości do 120 cm śr. 132 mm
techniką diamentową w betonie zbrojonym - roboty z
rusztowania lub pomostu

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych
o powierzchni ponad 2 m2
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2
KNR 4-01 0619- Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy uŜyciu szczotek stalo02
wych
KNR 4-01 0106- Usunięcie z budynku gruzu i śmieci
05
Kontener na odpady i utylizacja odpadów
kalk. własna
KNR 4-01 0303- Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo02 z.sz. 2.4.
wapiennej - murowanie w łuku o promieniu ponad 3 m
9906-02
KNR 4-01 0303- Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo02
wapiennej
KNNR 2 0302- Ściany murowane - ościeŜa otworów w ścianach murowanych grubości do 1c - nadproŜe ceglane
05
analogia
KNR 4-01 0708- Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeŜach szerokości do 40 cm
06
KNNR 2 1301- Balustrady balkonowe wykonane z profili stalowych50x40
oraz płaskowników 50x10 z wypełnieniem z siatki
04
cięgno-ciągnionej, stal ocynkoeana, malowana proszkowo RAL7024
KNR 0-19 1024- MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych z naświetlem górnym /RAL7024/ z samozamyka08
czem ukrytym w ramie, szklone szkłem bezpiecznym P4
o wym. 196x210 cm
KNR 0-19 1024- MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych z panelem górnym /RAL7024/ z samozamykaczem
08
(z moŜliwością zablokowania otwartych drzwi) o wym.
165x237 cm
KNR 0-19 1024- MontaŜ drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wewnętrznych /RAL7024/ z samozamykaczem (z moŜliwoś06
cią zablokowania otwartych drzwi) o wym. 100x200 cm
KNR 0-19 1022- MontaŜ drzwi stalowych pełnych wraz z ościeŜnicą /RAL
7024/
12
KNR 2-02 1505- Gruntowanie powierzchni wewnętrznych
09
analogia
KNR 2-02 1505- Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni
ceglanych bez gruntowania
11
analogia
Wykonanie szablonów i wykonanie logo LG1
kalk. własna
Wykonanie zabudowy kuchennej zgodnie z rysunkiem
kalk. własna
KNNR 2 1504- Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m
02
KNNR 2 1506- Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
01
KNNR 2 1505- Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
01

-2-

Norma STD Wersja 4.24

Ilość
Cena jedn.
62.10

m

56.74

m

17.52

szt

1.00

szt

2.00

szt

1.00

szt

1.00

m2

30.70

m2

30.70

kpl

1.00

kpl

1.00

m2

61.50

m2

61.50

m2

61.50

Wartość

CH+schron-2

Lp.
30

Podstawa

POZYCJE KOSZTORYSU

Opis
Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:7)

Jedn.obm.

-3-

Norma STD Wersja 4.24

Ilość

Cena jedn.

Wartość

CH+schron-2

Lp. Podstawa
1 KNR 4-01
0201-01

2 KNR 4-01
0201-06

3 KNR AT-17
0104-04

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji

j.m.
m2

<otwór górny> 21.62+0.5*[6.55+4.07+4.02+4.03]
<otwór dolny> 21.70+0.5*[6.71+4.06+4.07+4.03]

m2
m2

Poszcz

30.96
31.14
RAZEM

62.10

62.10
RAZEM

62.10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej płyt stropowych i dachowych m2
poz.1

m2

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyŜej 15 do 40 cm;
miejsce cięcia - posadzka
<otwór górny> 30*[0.28*3.60+0.44*0.45]+0.45*4.02+0.30*6.55+7*0.5*[6.55+
4.02]
<otwór dolny> 31*[0.28*3.60+0.44*0.45]+0.45*4.07+0.30*6.72+7*0.5*[6.72+
4.07]

m2

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyŜej 15 do 40 cm;
miejsce cięcia - ściana
<otwory drzwiowe> 2*[2*(0.52*2.10+0.52*0.28*5)]

m2

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 102 mm techniką diamentową w
betonie zbrojonym
<otwór górny- wyrobienie łuku> 30*[65]
<otwór dolny- wyrobienie łuku> 30*[67]
<pod otwory drzwiowe> 2*4*52

cm

m2

76.95

m2

79.00
RAZEM

4 KNR AT-17
0104-05

5 KNR AT-17
0101-03

6 KNR AT-17
0101-04

7 KNR AT-17
0101-03
z.sz. 1.3.
analogia

8 KNR 4-01
0212-03

9 KNR 4-01
0354-10

10 KNR 4-01
0701-03

11 KNR 4-01
0619-02

12 KNR 4-01
0106-05

13

Razem

m2

cm
cm
cm

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 200 mm techniką diamentową w cm
betonie zbrojonym
<pod otwory drzwiowe> 2*4*52
cm

155.95

7.28
RAZEM

7.28

1950.00
2010.00
416.00
RAZEM

4376.00

416.00
RAZEM

416.00

115.00
RAZEM

115.00

6.346
6.370
1.223
RAZEM

13.939

2.52
RAZEM

2.52

5.91
RAZEM

5.91

5.91
RAZEM

5.91

14.191
RAZEM

14.191

3.53
========
3.53
4.00
RAZEM

4.00

2.71
0.10
RAZEM

2.81

Wiercenie otworów o głębokości do 120 cm śr. 132 mm techniką diamentową w cm
betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu
<przewiert pod wentylację> 115

cm

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych

m3

<otwór górny- strop> 0.28*21.62+0.17*0.42*4.10
<otwór dolny- strop> 0.28*21.70+0.17*0.42*4.12
<ściana- otwory drzwiowe> 2*2*0.52*0.28*2.10

m3
m3
m3

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2
<pod nowe drzwi> 2.1*1.20

m2
m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- m2
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
<pod napisy> 1.80*1.95+2.00*1.20
m2
Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z ceg- m2
ły przy uŜyciu szczotek stalowych
poz.10
m2
Usunięcie z budynku gruzu i śmieci

m3

poz.8+0.10*poz.9

m3

Kontener na odpady i utylizacja odpadów

szt

kalk. własna
[poz.12+0.03*poz.7]/5
A (obliczenia pomocnicze)

14 KNR 4-01
0303-02
z.sz. 2.4.
9906-02

15 KNR 4-01
0303-02

<przyjęto kontener> 4

szt

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - murowanie w łuku o promieniu
ponad 3 m

m2

<wnki> 2*1.88*0.72
<po otworach wentylacyjnych> 2*0.45*0.11

m2
m2

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
<SWP1> 2.50*3.20

m2

-4-

Norma STD Wersja 4.24

m2

8.00

CH+schron-2

Lp.

PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia
<SWP1> 2.50*1.91-2.00*0.90

16 KNNR 2
0302-05
analogia

17 KNR 4-01
0708-06

18 KNNR 2
1301-04

19 KNR 0-19
1024-08

20 KNR 0-19
1024-08

21 KNR 0-19
1024-06

22 KNR 0-19
1022-12

23 KNR 2-02
1505-09
analogia

24 KNR 2-02
1505-11
analogia

25

j.m.
m2

Poszcz
2.98
RAZEM

Razem
10.98

Ściany murowane - ościeŜa otworów w ścianach murowanych grubości do 1c - otw.
nadproŜe ceglane
1

otw.

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na
ościeŜach szerokości do 40 cm
po cięciach stropu Ŝelbetowego
<otwór górny> [6.55+4.07+4.02+4.03]
<otwór dolny> [6.71+4.06+4.07+4.03]
po poszerzeniu otworów
<otwory drzwiowe> 2*2*2*[2.10+0.30]

m

Balustrady balkonowe wykonane z profili stalowych50x40 oraz płaskowników
50x10 z wypełnieniem z siatki cięgno-ciągnionej, stal ocynkoeana, malowana
proszkowo RAL7024
<B1> 4*4.02
<B2> 2*0.72

m

MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych z naświetlem górnym /RAL7024/ z samozamykaczem ukrytym w ramie, szklone szkłem bezpiecznym P4 o wym. 196x210 cm
<S.D> 1

szt

1.00
RAZEM

1.00

m
m

18.67
18.87

m

19.20
RAZEM

56.74

16.08
1.44
RAZEM

17.52

1.00
RAZEM

1.00

2.00
RAZEM

2.00

1.00
RAZEM

1.00

1.00
RAZEM

1.00

30.70
RAZEM

30.70

15.48
9.60
5.62
RAZEM

30.70

1.00
RAZEM

1.00

1.00
RAZEM

1.00

36.00
25.50
RAZEM

61.50

61.50
RAZEM

61.50

61.50
RAZEM

61.50

m
m

szt

MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych z panelem górnym szt
/RAL7024/ z samozamykaczem (z moŜliwością zablokowania otwartych drzwi)
o wym. 165x237 cm
<S.D1> 2
szt
MontaŜ drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wewnętrznych /RAL7024/ z sa- szt
mozamykaczem (z moŜliwością zablokowania otwartych drzwi) o wym.
100x200 cm
<S.D2> 1
szt
MontaŜ drzwi stalowych pełnych wraz z ościeŜnicą /RAL 7024/

szt

<D.A1>1

szt

Gruntowanie powierzchni wewnętrznych

m2

poz.24

m2

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni ceglanych bez gruntowania

m2

2.50*[3.20+2.65+0.34]
2*2.50*1.92
4*1.90*0.74

m2
m2
m2

Wykonanie szablonów i wykonanie logo LG1

kpl

<LG 1> 1

kpl

Wykonanie zabudowy kuchennej zgodnie z rysunkiem

kpl

<LG 2> 1

kpl

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m

m2

<pod odwiert> 12.00*3.00
<pod logo.> 8.50*3.00

m2
m2

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m
poz.27

m2

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

m2

poz.27

m2

kalk. własna

26
kalk. własna

27 KNNR 2
1504-02

28 KNNR 2
1506-01

29 KNNR 2
1505-01

30

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:7)
-5-

Norma STD Wersja 4.24

m2

UWAGA:

WYCIECIA W STROPIE ORAZ SCIANACH ITD.)

TEMAT

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

RYSUNEK

ARCHITEKTURA

TEMAT

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ROZRYS ZABUDOWY KUCHENEJ ZK
UWAGA:

ARCHITEKTURA

WYCIECIA W STROPIE ORAZ SCIANACH ITD.)

PROJ.WYKONAWCZY

10.2015

PW-ARCH-RYS-08

-

-

UWAGA:

WYCIECIA W STROPIE ORAZ SCIANACH ITD.)

TEMAT

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

RYSUNEK

ARCHITEKTURA

PROJ. WYKONAWCZY

10.2015

PW-ARCH-RYS-03

1:100

-

UWAGA:

WYCIECIA W STROPIE ORAZ SCIANACH ITD.)

TEMAT

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

RYSUNEK

ARCHITEKTURA

PROJ. WYKONAWCZY

10.2015

1:100

-

TEMAT

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

UWAGA:

ARCHITEKTURA

WYCIECIA W STROPIE ORAZ SCIANACH ITD.)

PROJ.WYKONAWCZY

10.2015

PW-ARCH-RYS-06

-

-

S.D

GRUPA.TYP
SCHEMAT DRZWI [CM]

GRUPA.TYP

D.A1

S.D1

S.D2
250cm od posadzki - poziom sufitu

SCHEMAT DRZWI [CM]

237cm - poziom istn nadproza
miejsce na panel z blachy w kolorze stolarki

schemat - pochwyt nietypowy - 2 sztuki
proszkowo na kolor RAL 7024

WYMIAR ZEWN. [CM]

90 X 200

140(90) X 208

90 X 200

110X210

165 X 237

120 X 218

ROZWIERALNE, LEWE
1

180(90) X 200
WYMIAR ZEWN. [CM]

196 x 398 CM

ROZWIERALNE, LEWE
2

1

DRZWI SZKLANE O PROFILACH ALUMINIOWYCH

DRZWI SZKLANE O PROFILACH
ALUMINIOWYCH

RAL 7024

RAL 7024

RAL 7024

OKUCIA

STAL NIERDZEWNA, SZCZOTKOWANA

STAL NIERDZEWNA, SZCZOTKOWANA

STAL NIERDZEWNA, SZCZOTKOWANA

WYPOSAZENIE DODATKOWE

ZAMEK
STALOWA BLOKOWA

SYSTEMOWA, ALUMINIOWA

SYSTEMOWA, ALUMINIOWA

1

2

1

ROZWIERALNE
2

UWAGA:

DRZWI SZKLANE O PROFILACH ALUMINIOWYCH

WYCIECIA W STROPIE ORAZ SCIANACH ITD.)

OKUCIA

NIETYPOWE - STAL MALOWANA PROSZKOWO WG SZKICU

SYSTEMOWE, ALUMINIOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

1
TEMAT

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ARCHITEKTURA

PROJ.WYKONAWCZY

10.2015

PW-ARCH-RYS-07

-

-

FAZA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

RYSUNEK

ELEKTRYCZNA
projektant
uprawnienia budowlane w zakresie sieci,

473/87 UW
148/90 UW

elektroenergetycznych do projektowania bez

faza

Krzysztof Maga

146/86/UW

uprawnienia budowlane w zakresie sieci,
elektroenergetycznych do projektowania bez

data

numer rysunku

skala

rewizja

10.2015

PW-IE-RYS-R04

1:100

-

Helvar

Power/Status

DALI 1

FAZA OPRACOWANIA

Digidim
905

PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT

Link/Activity

Digidim Router
ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

Power 230 AC

DALI 1

Ethernet

RYSUNEK

SCHEMAT ROZDZIELNICY ROZ1

RJ45

ELEKTRYCZNA
projektant
uprawnienia budowlane w zakresie sieci,

473/87 UW
148/90 UW

elektroenergetycznych do projektowania bez

faza

Krzysztof Maga

146/86/UW

uprawnienia budowlane w zakresie sieci,
elektroenergetycznych do projektowania bez

data

numer rysunku

skala

rewizja

10.2015

PW-IE-RYS-S03

1:100

-
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lokalizacja:
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TOM3 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Branża/tom

PROJEKT WYKONAWCZY

stadium

PROJEKT WYKONAWCZY
OPIS, CZESĆ RYSUNKOWA

nazwa opracowania

3.1

nr tomu

Iinstalacje
tel;etechniczne

Instalacje elektryczne

branża/funkcja
projektant:
współpraca:

imię i nazwisko
mgr inż. Waldemar
Pięciński

rodzaj i nr uprawnień
473/87/UW, 148/90/UW

Adam Pięciński

sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Maga

146/86/UW, 147/90/UW

projektant:

473/87/UW, 148/90/UW

mgr inż. Waldemar
Pięciński

współpraca:
mgr inż. Paweł Duszyk
sprawdzający:

146/86/UW, 147/90/UW
mgr inż. Krzysztof Maga

data opracowania projektu

PAŻDZIERNIK 2015

podpis
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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO
NUMERY TOMÓW
Nr tomu

Rodzaj opracowania

Ilość
egzemplarzy

TOM 1 – ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
1.1

PW – projekt wykonawczy (OPIS+RYSUNKI)

6

1.2

STWIORB

6

1.3

PR – przedmiar robót

6

1.4

KI - kosztorys inwestorski

6

TOM 2 – INSTALACJE SANITARNE
2.1

PW – projekt wykonawczy (OPIS+RYSUNKI)

6

2.2

STWIORB

6

2.3

PR – przedmiar robót

6

2.4

KI - kosztorys inwestorski

6

TOM 3 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1

PW – projekt wykonawczy (OPIS+RYSUNKI)

6

3.2

STWIORB

6

3.3

PR – przedmiar robót

6

3.4

KI - kosztorys inwestorski

6
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Wykaz załączników
Lp.

Numer

1.

Tabela 1

Nazwa
Legenda opraw oświetleniowych
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Wykaz części rysunkowej

Lp.

Numer
rysunku

Nazwa rysunku

1.
2.
4.
5.

PW-IE-RYS-R 01
PW-IE-RYS-R 02
PW-IE-RYS-R 03
PW-IE-RYS-R 04

6.

PW-IE-RYS-R 05

7.
8.

PW-IE-RYS-R 06
PW-IE-RYS-S 01

Rzut parteru – plan instalacji oświetleniowej
Rzut I piętra – plan instalacji oświetleniowej
Rzut III piętra - plan instalacji oświetleniowej
Rzut IV piętra - plan instalacji oświetleniowej
Rzut IV piętra - plan instalacji gniazd wtykowych i
siłowych
Lokalizacja opraw na elewacji
Schemat rozdzielnicy RG

9.
10.

PW-IE-RYS-S 02
PW-IE-RYS-S 03

Schemat rozdzielnicy ROZ
Schemat rozdzielnicy ROZ1

11.
12.

PW-IT-RYS-R01
PW-IT-RYS-R02

Rzut III piętra – plan instalacji teletechnicznych
Rzut IV piętra – plan instalacji teletechnicznych

13.
14.

PW-IT-RYS-S01
PW-IT-RYS-S02

Schemat systemu sygnalizacji pożaru
Schemat instalacji sygnalizacji włamania i napadu

Skala

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
---1:100
1:100
-----
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O PI S T ECHNI CZ NY
1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot i zakres Inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest część elektryczna projektu wykonawczego obejmująca
instalacje elektryczne i teletechniczne budynku Muzeum Współczesnego Wrocławia przy pl.
Strzegomskim 2 we Wrocławiu.
Dokumentacja ta służy do wykonania robót montażowych przez potencjalnego Wykonawcę –
Oferenta, który jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, jak również
zobowiązany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a mających
zdaniem Wykonawcy wpływ na cenę, elementów koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu
i pełnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasności obowiązkiem Oferenta jest
kontakt z Zamawiającym w celu ich wyjaśnienia.
1.2.
Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje:
- zmiany w istniejącej instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej wynikające z usunięcia części
stropów pomiędzy trzecim i czwartym piętrem w części ekspozycyjne, poszerzeniem otworów
drzwiowych na 3 piętrze oraz wydzieleniem dodatkowego pomieszczenia na cele magazynowe,
- wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego iluminacyjnego
Zmiany dotyczą:
Instalacje elektryczne:
- rozdzielnica główna i rozdzielnica zasilania i sterowania oświetleniem iluminacyjnym,
-

instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
instalacja gniazd wtykowych,

- instalacja przeciwprzepięciowa,
- instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
Instalacje teletechniczne:
- systemu sygnalizacji pożaru,
1.3.
2.

Podstawa opracowania
zlecenie Zamawiającego,
projekt wykonawczy branży elektrycznej dla projektu „ Remont i przebudowa schronu wraz z
budynkiem parterowym przy Placu Strzegomskim 2 we Wrocławiu” z 09.2010r
obowiązujące normy i przepisy,
podkłady architektoniczne
uzgodnienia międzybranżowe
Zasilanie obiektu w energię elektryczną

W związku z projektowanymi zmianami w instalacji elektrycznej nie przewiduje się wprowadzania
zmian w sposobie zasilania obiektu w energię elektryczną.
Zasilanie rezerwowe odbywać się będzie z wolnostojącej szafki złączowo-pomiarowej Zk-3a1P.
Nie wprowadza sie także zmian w instalacji Wyłącznika Przeciwpożarowego Prądu oraz w układach
pomiarowo-rozliczeniowych
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3.

Bilans mocy

Wielkość mocy maksymalnej obiektu pozostaje bez zmian i wynosi:
- zasilanie podstawowe - 177kW
- zasilanie rezerwowe - 26kW
4.

Rozdział energii w budynku

Do dystrybucji energii elektrycznej po obiekcie służy rozdzielnica główna RG. Rozdzielnica RG
zlokalizowana jest w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. W ramach projektowanych prac nie
przewiduje się zmian w rozdzielnicy głównej.
Projektuje się:
- rozbudowę rozdzielnicy oświetlenia zewnętrznego ROZ o dodatkowe pola służące zasilaniu
oświetlenia iluminacyjnego,
- rozbudowę rozdzielnicy piętrowej R4 o dodatkowe pola służące zasilaniu odbiorów gniazd
wtykowych w pomieszczeniu socjalnym.
Instalację należy wykonać w układzie TN-S z wydzieloną żyłą ochronną PE. W instalacjach należy
stosować przewody na napięcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
5.

Instalacja oświetlenia ogólnego

W związku z wprowadzonymi zmianami w architekturze budynku przewidziano dostosowanie
istniejącej instalacji oświetlenia ogólnego, w tym przeniesienie opraw z usuwanych odcinków stropu
na ściany oraz dostosowanie instalacji w celu uwzględnienia wydzielenia pomieszczenia socjalnego.
Pozostała instalacja oświetlenia ogólnego pozostaje bez zmian.
W przypadku opraw demontowanych z usuwanych obszarów stropów, przewiduje się ich powtórny
montaż w miejscach pokazanych na rzutach przy zachowaniu obwodów zasilających te oprawy oraz
sterowaniu.
W przypadku pomieszczenia socjalnego przewidziano montaż nowych opraw oświetleniowych
sterowanych łącznikiem zainstalowanym przy wejściu do pomieszczenia.
Doboru ilości opraw oświetleniowych dokonano zgodnie z wymaganymi wartościami natężenia
oświetlenia zawartymi w normie PN-EN 12464-1:2012 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy.
Część 1. Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń
W obiekcie, zgodnie z normami, przyjęto jako standardowe następujące minimalne poziomy natężeń
oświetlenia podstawowego:
- magazyny
100 lx,
- pomieszczenia sanitarne
200 lx,
- komunikacja
100 lx,
- klatki schodowe
150 lx,
- pomieszczenia biurowe
500 lx,
- pomieszczenia przeznaczone do pracy z komputerem
500 lx,
- pomieszczenia techniczne
200 lx,
Przewody instalacji oświetleniowej w budynku schronu układać należy natynkowo, w stalowych
rurkach ochronnych.
6.

Instalacje oświetlenia awaryjnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze względu na charakter obiektu, w obiekcie jest wykonana
instalacja oświetlenia awaryjnego
Oprawy oświetlenia awaryjnego są wyposażone w indywidualne układy do podtrzymania zasilania.
Czas podtrzymania zasilania opraw oświetlenia ewakuacyjnego nie mniejszy niż 1h. Wszystkie
oprawy awaryjne wyposażone są w funkcję Autotestu.
Nie przewiduje się wprowadzania zmian w istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego za wyjątkiem
korekty lokalizacji opraw w związku z wprowadzanymi zmianami architektonicznymi.
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7.

Instalacje oświetlenia iluminacyjnego

7.1.
Stan istniejący
Obecnie budynek nie posiada oświetlania iluminacyjnego elewacji, a jedynie oświetlenie wejść do
budynku. Instalacja oświetlenia zewnętrznego budynku oraz instalacja oświetlenia terenu przyległego
do obiektu jest zasilana z rozdzielnicy ROZ. W rozdzielnicy ROZ brak jest miejsca na zabudowę
dodatkowych obwodów zasilających dla projektowanego oświetlenia iluminacyjnego.
W obiekcie istnieje ciąg tras kablowych oraz szachtów umożliwiających rozprowadzenie nowych
przewodów po obiekcie bez konieczności układania nowych koryt kablowych.
7.2.
Prace demontażowe
W związku z planowaną nową instalacją oświetlenia zewnętrznego służącą iluminowaniu wnęk w
rejonie wejścia do budynku, należy zdemontować istniejące dwie oprawy oświetleniowe zamontowane
na ścianie bezpośrednio w rejonie wejścia do budynku. Zdemontowane oprawy należy przekazać
Inwestorowi
7.3.
Zasilanie oświetlenia elewacji
Ze względu na brak miejsca w istniejącej rozdzielnicy ROZ przewiduje się zasilanie wszystkich opraw
oświetlenia elewacji budynków z projektowanej rozdzielnicy ROZ1. Rozdzielnica zlokalizowana
zostanie w istniejącym pomieszczeniu elektrycznym zlokalizowanym na parterze budynku Muzeum, w
pobliżu wejścia do budynku. Zasilanie rozdzielnicy ROZ1 zaprojektowano z wolnego pola w rozdzielcy
głównej obiektu RG zlokalizowanej w tym samy pomieszczeniu.
W celu sterowania oświetleniem iluminacji projektuje się rozbudowę istniejącego układu sterującego
w rozdzielnicy ROZ.
Projektowana rozdzielnica ROZ1 została zaprojektowana przy założeniu, że można z niej zasilić
odbiory montowane w rejonie wejścia oraz na tarasie nad wejściem o łącznej mocy do 10kW.
Oprócz zaprojektowanych opraw oświetleniowych przewidziano także wyprowadzenie
obwodów rezerwowych zakończonych w skrzynce przyłączeniowej S1 zamontowanej na
tarasie.
7.4.
Iluminacja elewacji
W ramach prac związanych z iluminacją elewacji należy wykonać:
- demontaż dwóch istniejących opraw oświetleniowych zewnętrznych w rejonie wejścia
- do Muzeum
- montaż opraw oświetleniowych do iluminacji Muralu,
- montaż opraw oświetleniowych we wnękach, na zewnątrz, na parterze
- zasilanie i montaż rozdzielnicy ROZ1,
- montaż skrzynki przyłączeniowej S1,
- rozbudowa układ sterowania oświetlenia zewnętrznego w celu uwzględnienia
sterowania iluminacją.
Zasada iluminacji została przedstawiona na załączonej elewacji przedstawiającej rozmieszczenie
poszczególnych opraw.
W celu oświetlenia Muralu znajdującego się na elewacji frontowej zastosowano oprawy LED, (typ B)
montowane na dedykowanych uchwytach do attyki daszku nad wejściem do budynku. Wysokość
montażu opraw podano na widoku elewacji. Dokładną wysokość montażu należy ustalić na roboczo
na podstawie przeprowadzonych prób oświetleniowych.
Do oświetlenia wnęk przed wejściem do budynku Muzeum zaprojektowano oprawy świetlówkowe (typ
A) w obudowie z profilu aluminiowego. Długość profilu należy dostosować do wielkości wnęki.
Dla każdej z grup oświetlenia iluminacyjnego należy wykonać przed ostatecznym montażem próby
iluminacyjne mające na celu:
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potwierdzenie miejsca i sposobu montażu oprawy oraz konta jej ustawienia



potwierdzenia gabarytów konstrukcji pod oprawy, w tym długości wysięgników,



doboru poprzez regulacje strumienia świetlnego pożądanego poziomu natężenia oświetlenia
na powierzchniach iluminowanych; w tym celu nalezy wykorzystać zakładaną regulację
strumienia świetlnego za pomocą systemu DALI.

7.5.
Prowadzenie instalacji
Projektuje się wykonanie instalacji w oparciu o kable i przewody kabelkowe dopuszczane do
stosowania na zewnątrz budynków. Wszystkie wewnętrzne linie zasilające zaprojektowano w systemie
TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym PE. W obiekcie należy stosować
przewody na napięcie 450/750V i kable 0.6/1kV.
Przewody należy układać:
- na korytach kablowych po istniejących trasach w budynku
- na uchwytach lub rurkach – na elewacji budynku, (dokładny sposób montażu przewodów ustalić z
architektami podczas realizacji).
8.

Instalacja systemu sygnalizacji pożaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budynek muzeum jest wyposażony w system sygnalizacji
pożaru. Projektuje się zmiany w systemie SSP polegające na zmianie lokalizacji czujek pożarowych
wynikającej z wycięcia otworów w stropie 3 piętra i poszerzeniu otworów drzwiowych na 4 piętrze,
oraz montaż dodatkowej czujki pożarowej wynikającej z wydzielenia pomieszczenia magazynowego
na 4 piętrze.
Wprowadzane zmiany nie mają wpływu na matryce sterowań która jest aktualna po wprowadzeniu
zmian. Bilans prądowy systemu zmieni się w nieznaczącym stopniu i nie wymaga zmiany.
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9.

Instalacja sygnalizacji włamania i napadu

Zmiany w systemie sygnalizacji włamania i napadu obejmują tylko poszerzone drzwi na 4 piętrze.
Projektuje się dodatkowe kontaktrony drzwiowe. Zmiana ta wynika z faktu że nastąpiła zmiana z drzwi
jednoskrzydłowych na drzwi dwuskrzydłowe. Wykorzystano wolne/rezerwowe wejścia na centrali
systemowej. Zmiany nie mają wpływy na bilans prądowy systemu
10.

Instalacja gniazd wtykowych

Zakres prac związanych z instalacją gniazd wtykowych obejmuje montaż gniazd wtykowych w
pomieszczeniu socjalnym zlokalizowanym na 4 piętrze. Szczegóły przedstawiono na rzucie 4 pietra.
Gniazda przewiduje się zasilić z nowego obwodu poprowadzonego z rozdzielnicy R4.
11.

Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej

Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego uderzenia
wyładowania atmosferycznego w budynek stanowi istniejąca instalacja odgromowa obiektu.
Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-443 w obiekcie zaprojektowano dodatkową dwustopniową ochronę
przeciwprzepięciową poprzez zastosowanie ograniczników przepięć typu I i II.
Typ 1 zainstalować należy w rozdzielnicy głównej RG. Typ 2 zainstalować należy w poszczególnych
rozdzielnicach lokalnych. Zastosowana ochrona zabezpiecza urządzenia i aparaturę przed skutkami
przepięć łączeniowych pochodzących z sieci energetycznej, oraz z wyładowań atmosferycznych.

12.

Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim

Jako ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie
obwodu, w którym nastąpiło uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony zastosowano wyłączniki różnicowo
– prądowe o In=30mA oraz wyłączniki instalacyjne nadprądowe. Linie zasilającą rozdzielnice ROZ1
wykonano przewodem 5-żyłowym z żyłą ochronną PE w układzie TN-S. Obwody oświetleniowe
wykonano przewodami 3-żyłowymi z żyłą PE.
13.

Uwagi ogólne

Przy wykonywaniu prac należy postępować zgodnie z:
- Ustawą z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80,
poz. 717 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. – w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 z
późn. zm.) oraz normami przywołanymi w rozporządzeniu.
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. – w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.
nr 109, poz. 719).
Opracowanie:
Waldemar Pięciński
Paweł Duszyk

Tabela 1. Legenda opraw oświetleniowych - Iiluminacja budynku Muzeum Współczesnego
Źródło
Typ oprawy, dla której
Symbol
Opis
światła
wykonano obliczenia
Oprawa naścienna, obudowa w kształcie tuby z
ES-SYSTEM
przezroczystego PMMA, elementy końcowe ze
LED 16 W
LedPipe 2 16W
B
stali nierdzewnej, moŜliwość łączenia
(5849161)
przelotowego, IP 65, sterowanie DALI
Projektor zewnętrzny LED, obudowa odlew
aluminiowy, lakierowany, szkło hartowane,
ES-SYSTEM
przeźroczyste, odbłyśnik aluminiowy, IP65,
LED 64 W
Delta LED 64W
C
wraz z systemowymi uchwytami montaŜowymi,
(5596962)
sterowanie DALI
Modułowe systemy opraw oświetleniowych
Spectra
przeznaczone do montaŜu natynkowego,
LED
22W
Profilite
2 LED ASYM
D
systemy opraw z profili aluminiowych, rozsył
światła asymetryczny, IP44, sterowanie DALI
Modułowe systemy opraw oświetleniowych
Spectra
przeznaczone do montaŜu natynkowego,
LED 22W
Profilite 2 LED PLX
E
systemy opraw z profili aluminiowych, dyfuzor
opalizowany, IP44, sterowanie DALI

F3

Płaska oprawa świetlówkowa, przeznaczona do
montaŜu nastropowego i naściennego.
Obudowa: stal pomalowana na biało.
Zakończenia oprawy: biały plastik. Klosz:
opalowy akryl.

2x35 W T16

Thorn 96004830 PRISMA
2x35 W OP

Tabela 1. Legenda opraw oświetleniowych - Iiluminacja budynku Muzeum Współczesnego
Wrocław
Źródło
Typ oprawy, dla której
Symbol
Opis
światła
wykonano obliczenia

B

Oprawa naścienna, obudowa w kształcie tuby
z przezroczystego PMMA, elementy końcowe
ze stali nierdzewnej, możliwość łączenia
przelotowego, IP 65, sterowanie DALI

C

Projektor zewnętrzny LED, obudowa odlew
aluminiowy, lakierowany, szkło hartowane,
przeźroczyste, odbłyśnik aluminiowy, IP65,
wraz z systemowymi uchwytami
montażowymi, sterowanie DALI

LED 64 W

ES-SYSTEM
Delta LED 64W
(5596962)

D

Modułowe systemy opraw oświetleniowych
przeznaczone do montażu natynkowego,
systemy opraw z profili aluminiowych, rozsył
światła asymetryczny, IP44, sterowanie DALI

LED 22W

Spectra
Profilite 2 LED ASYM

E

Modułowe systemy opraw oświetleniowych
przeznaczone do montażu natynkowego,
systemy opraw z profili aluminiowych, dyfuzor
opalizowany, IP44, sterowanie DALI

LED 22W

Spectra
Profilite 2 LED PLX

F3

Płaska oprawa świetlówkowa, przeznaczona
do montażu nastropowego i naściennego.
Obudowa: stal pomalowana na biało.
Zakończenia oprawy: biały plastik. Klosz:
opalowy akryl.

2x35 W T16

Thorn 96004830 PRISMA
2x35 W OP

LED 16 W

ES-SYSTEM
LedPipe 2 16W
(5849161)
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I. Opis techniczny.
1. Informacje ogólne
1.1. Podstawa opracowania.
− zlecenie Inwestora,
− obowiązujące normy i przepisy,
− wizja lokalna,
− uzgodnienia z Inwestorem.

1.2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera
instalacyjnej obejmujący:

Projekt

−

Instalację wodociągową

−

Instalację kanalizacji sanitarnej

−

Instalację wentylacji

Wykonawczy

branży

sanitarnej

1.3. Wymagania ogólne.
Niniejsza dokumentacja jest elementem dokumentacji projektowej branży
„Instalacje sanitarne”, w skład której wchodzą:
•

Projekt Wykonawczy z częścią opisową i rysunkową – PW,

•

STWOiRB,

•

Kosztorys,

•

Przedmiar.

1.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową.
Dane, wymagania i ilości wyszczególnione choćby w jednym dokumencie
stanowiącym część dokumentacji projektowej są obowiązujące dla Wykonawcy
tak, jakby były w całej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiały mają być
zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem a także z innymi
obowiązującymi przepisami.
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach
przekazanych przez Zamawiającego, jak również zobowiązany jest do zawarcia
w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a mających zdaniem
Wykonawcy wpływ na cenę elementów, koniecznych do poprawnego, zgodnego
z wiedzą techniczną, funkcjonowania obiektu i pełnego zrealizowania zadania.
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W wypadku jakichkolwiek niejasności obowiązkiem oferenta jest kontakt z
Zamawiającym w celu ich wyjaśnienia.
Wszystkie roboty i materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową,
ustaleniami z Zamawiającym a także z innymi obowiązującymi przepisami.
Należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i
obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw
dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązkowych do
stosowania Wykonawca ma obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

1.5. Dokumentacja warsztatowa.
Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna
dokumentacja wykonawcza - „Projekt Wykonawczy” - PW. Przygotowane w
projekcie rozwiązania zostały przedstawione Zamawiającemu i uznaje się je za
zatwierdzone i ich zmiana wymaga zgody zarówno Zamawiającego jak
i Projktanta.
Na żądanie Inwestora, Inspektora nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub
w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych projektów i
opracowań lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiązany jest we
własnym zakresie opracować ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe.
Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające
wymagane uprawnienia budowlane; kompletne opracowania winny być
przedłożone do akceptacji Inwestora. Proces przygotowania powyższych
opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót.

1.6. Prowadzenie robót budowlanych.
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się z dokumentacją, oceni
jej czytelność, spójność (dokumentacja rozumiana jako łączną całość: opis,
rysunki opracowania branżowe powiązane z robotami), jej wzajemne
skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach powiadomi Nadzór
autorski.
Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością
dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branżowe powiązane z robotami).
Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po wykonaniu elementu nie będzie
uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji.
Wykonawca nie może realizować zauważonych błędów w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Pracownię
Projektową.
Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami.
W miejscach, w których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań
normowych, obowiązują wymagania stawiane w projekcie, co musi zostać
uwzględnione w ofercie.
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2. Wewnętrzna instalacji wodociągowa.
2.1. Ogólny opis instalacji.
W ramach przebudowy
pomieszczeniu socjalnym.

do

instalacji

podłączony

zostanie

zlewozmywak

w

Instalacja zostanie wykonana z rur polipropylenowych PP3 - PN20.
Ciepłą wodę użytkowa zapewniać będzie lokalny, elektryczny podgrzewacz wody
o mocy 3,5kW, zamontowane indywidualnie pod zlewem.
Dla zlewozmywaka zaprojektowano baterię stojącą. Połączenia przewodów z
bateriami stojącymi za pomocą wężyków przyłączeniowych i zaworów kątowych.
Przybory i armaturę sanitarną przyjmuje się standardowe.

2.2. Montaż instalacji wodociągowych.
Podejścia do zaworów i baterii prowadzić przy podłodze w obudowach
wg projektu architektury, w ściankach G-K, bruzdach ściennych, bądź po
ścianach (gdy nie ma możliwości prowadzenia w bruzdach). Rura w bruździe
winna mieć pewien luz promieniowy i osiowy umożliwiający jej ruchy pod
wpływem temperatury. Luz ten osiąga się np. przez owinięcie rury tekturą
falistą. Bruzdy zakrywać tynkiem lub płytami G-K.
Tynk należy układać na siatce Rabitza. Grubość warstwy tynku dla ∅ 20 winna
wynosić 1.5cm.
Rurociągi pionowe na ścianach, oraz w bruzdach prowadzić w uchwytach.
W żadnym wypadku nie można używać haków metalowych do mocowania rur PP
do ściany.
Na każdej kondygnacji z odgałęzieniami rur zamontować należy uchwyt
w odległości 5 cm od trójnika odgałęzienia. Konieczne jest też zamontowanie
uchwytu pod stropem.
Przewody prowadzić ze spadkiem 5 o / oo w kierunku wodomierza.
Przewody zaizolować, przeciw roszeniu, otulinami z PE lub z wełny mineralnej
pod płaszcz PVC.
Próba szczelności instalacji winna być
rurociągów w bruzdach, czy też ich obudową.

wykonana

przed

przykryciem

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5 krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż
10 bar. Próba ta polega na dwukrotnym podniesieniu ciśnienia do ciśnienia
próbnego na okres 10 minut. Odstęp między pierwszą a drugą próbą powinien
wynosić 30 minut. Próba musi wykazać absolutną szczelność instalacji,
a dopuszczalny spadek ciśnienia wynosi 0.6 bara. Próbę tę nazywamy próbą
wstępną.
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Próba główna trwa 2 godziny przy ciśnieniu próbnym jak wyżej, i spadek
ciśnienia po tym czasie nie może przekroczyć 0.2 bara. Oczywiste jest, że ani
w czasie próby wstępnej ani głównej nie może wystąpić żaden przeciek.

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
W procesie budowlanym należy zapewnić zabezpieczenie uzasadnionych
interesów osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów
oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia
urządzeń oraz zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

instalacji

i

3. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone zostaną do kanalizacji
ogólnospławnej zewnętrznej poprzez istniejące przykanaliki sanitarne.
Ścieki odprowadzane będą na zewnątrz grawitacyjnie.
Piony i podejścia do przyborów należy prowadzić po ścianie w ściankach G-K,
bądź po ścianie (gdy nie ma możliwości prowadzenia w bruzdach). W celu
zamocowania rur należy stosować obejmy z wkładkami z gumy profilowanej.
Podejścia pod przybory zakłada się z rur PVC.
Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z PN-EN 12056:2002.
Instalację należy wykonać zgodnie z PN-81/B-10700/01.

4. Wentylacja mechaniczna.
Dla zwentylowania pomieszczenia socjalnego przyjęto przebudowę systemu
ogólnego. Z kratki o wydatku 160m 3 /h projektuje się układ kanałów z nawiewem
100m 3 /h do sali wystawowej i 60m 3 /h nawiewu do pomieszczenia socjalnego.
Wywiew poprzez istniejący otwór wentylacyjny w ścianie zewnętrznej. Z uwagi
na wykonanie otworu w postaci kanału „Z” przeciwodłamkowego, należy go
rozwiercić tak, by kanał wywiewny trafiał w przestrzeń okna wywiewnego na
zewnątrz. Na kanale zamontować wentylator ścienny o wydatku 60m 3 /h przy
sprężu 100Pa.
Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej
zgodnie z wymogami normy PN-B-03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako:
− niskociśnieniowe [klasa wykonania N] – pozostałe przewody.
Szczelność instalacji wg normy PN–B–76001/96 powinna odpowiadać:
−

klasie A [szczelność normalna] – pozostałe przewody.
-5-
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5. Ogrzewanie.
Pozostawia się dogrzewanie do wymaganej
aluminiowych grzejników elektrycznych.

temperatury

za

pomocą

6. UWAGI.
− Całość robót wykonać zgodnie z:
− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U nr 80 poz.563).
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5
czerwca 1997 r. w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez
certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).
− obowiązującymi normami i przepisami.
− Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 1, Jarosław Chudzicki, Warszawa
− Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, Marek Płuciennik,
Warszawa
− Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Płuciennik,
Warszawa
− Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Marek Płuciennik,
Warszawa
− Montaż i próby wszystkich rurociągów wykonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II
,Instalacje sanitarne i przemysłowe’”, oraz obowiązującymi normami i
przepisami.
− Szachty instalacyjne należy przesklepić na każdej kondygnacji.
− Wszystkie przejścia instalacji między strefami pożarowymi i przegrodami o
odporności ogniowej należy zabezpieczyć przeciwpożarowo, do klasy
odporności ogniowej przegród.
− Prawidłowość funkcjonowania zaworu antyskażeniowego kontrolować
poprzez wywołanie przepływu zwrotnego minimum raz w roku.

-6-

INSTALACJE SANITARNE

VROA

− Na granicy stref pożarowych przewiduje się, dla przewodów
wentylacyjnych, montaż klap przeciwpożarowych, bądź obudowanie
kanałów przechodzących przez pomieszczenie do wymaganej odporności
ogniowej.
Projektant
mgr inż. Paweł Bilka

-7-

INSTALACJE SANITARNE
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II. OBLICZENIA I ZESTAWIENIA
1. Lista elementów wentylacji
Oznaczenie

Opis elementu

Szt.

Producent

N1N1- 1

Kolano BPL-OCY-100-90

2

prod.ALNOR

N1- 2

Trójnik TPCL-OCY-315-100

1

prod.ALNOR

N1- 3

Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-257

1

prod.ALNOR

N1- 4

Kanał wentylacyjny SPR-OCY-1001x3000+391

1

prod.ALNOR

N1- 5

Zawór wentylacyjny KE100

1

SMAY

N1- 6

Kanał wentylacyjny QD-N-OCY-125X325496

1

prod.ALNOR

prod.ALNOR

W1W1- 1

Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-1906

1

W1- 2

Wyrzutnia powietrza

1
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SPIS RYSUNKÓW
l.p.

nr rysunku

Nazwa

skala

architektura / konstrukcja / instalacje sanitarne / instalacje elektryczne i teletechniczne
1

SS 01 PZT

Orientacja

1:500

2

SS 02 A

Elewacja wschodnia – frontowa / iluminacja

1:100/1:50

3

SS 03 A

Elewacja północna

1:100

4

SS 03 A

Rzut III piętra

1:100

5

SS 04 A

Rzut IV piętra

1:100

6

SS 05 A

Przekrój

1:100

ZAŁĄCZNIKI
1. Kopie nadania uprawnień i wpisów do izb zawodowych projektantów.
2. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
budowlanego.
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I

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – część opisowa

I.A

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAMETRY

I.A.1

Temat i przedmiot, zakres i cel opracowania

Tematem opracowania jest przebudowa części ekspozycyjnej oraz wejściowej, a także iluminacja budynku
Muzeum Współczesnego Wrocławia znajdującego się w budynku schronu przeciwlotniczego przy pl.
Strzegomskim 2 we Wrocławiu, zlokalizowanego na działce nr 7, AM-12, obręb Stare Miasto.
Projekt wykonano w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
Niniejszy opis jest integralną częścią składową wielobranżowego projektu budowlanego.
Przedkładany projekt spełnia warunki prawa budowlanego odnośnie zawartości i szczegółowości projektu
budowlanego wymaganego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Przed przystąpieniem do robót budowlanych opracowane zostaną projekty wykonawcze uszczegóławiające
projekt budowlany. Projekty wykonawcze powinny zostać wykonane i sprawdzone przez osoby posiadające
właściwe uprawnienia budowlane do projektowania, aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwych izb
samorządu zawodowego.
Projekt przebudowy nie zmienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Lokalizacja sieci uzbrojenia
terenu nie ulega zmianie.
Przebudowa części ekspozycyjnej nie zmienia warunków bezpieczeństwa pożarowego, warunków zdrowotnych,
higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska oraz wielkości i układu obciążeń.
W oparciu o art. 34 Ustawy o prawie budowlanym obszar oddziaływania obiektu pokrywa się z
przedmiotem opracowania jak wyżej oraz wg załacznika graficznego.

I.A.2

Przeznaczenie obiektu budowlanego [wg Dz.U.nr 75, poz.690, §3]

bez zmian - budynek użyteczności publicznej
I.A.3
I.A.3.1

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego
Lokalizacja:

lokalizacja:

Wrocław , Obręb 0001 Stare Miasto

działka:

nr 7, AM 12

adres:

pl. Strzegomski 2, Wrocław

I.A.3.2

Charakterystyczne parametry budynku, bez zmian:

kubatura brutto
powierzchnia zabudowy:
powierzchnia całkowita:
ilość kondygnacji nadziemnych/wszystkich część istniejąca:
wysokość części istniejącej:
grupa wysokości budynku istniejącego

70292,02
937,47
5258,60
7/7
24,95
średniowysoki [SW]

zasady kalkulacji powierzchni i kubatury wg PN-ISO 9836:1997
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I.A.3.3

Charakterystyczne parametry, które ulegną zmianie po przebudowie:
3569,10 m2

powierzchnia użytkowa:
I.A.4

Inne charakterystyczne parametry techniczne

I.A.4.1

Bezpieczeństwo pożarowe [wg Dz.U.02.75.690]

kategoria budynku
ilość stref pożarowych:
klasa odporności pożarowej:

I.A.4.2

ZL I
1
B

Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe

Ilość stref pożarowych: 1
I.A.5

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Projektowany budynek spełnia warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do wszystkich
pomieszczeń ogólnodostępnych dostępne są dla osób niepełnosprawnych za pomocą dźwigu.
Wejście główne znajduje się na poziomie terenu i jest dostępne z poziomu chodnika. Wejście tylne przez klatkę
schodową do kawiarni na 1 piętrze połączone jest z poziomem terenu za pomocą pochylni przystosowanej do
użytku przez osoby niepełnosprawne.
I.A.6

Wpis do rejestru zabytków

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.
Widnieje w wykazie zabytków architektury i budownictwa miasta Wrocławia.
I.A.7









I.A.8

Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem.
Koncepcja opracowana przez Autorów niniejszego opracowania w listopadzie 2014 roku przyjęta przez
Inwestora.
Robocze uzgodnienia z przedstawicielami i podwykonawcami oraz wytyczne Inwestora.
Ustalenia międzybranżowe z projektantami branżowymi.
Odkrywki i wizje lokalne.
Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiałów i urządzeń.
Obowiązujące przepisy polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm.
Projekt budowlany i wykonawczy adaptacji budynku schronu na Muzeum - dokumentacja sporządona przez
autorów niniejszego opracowania w 2010 roku.

Oświadczenie

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć
[uzyskanie wszelkich wymaganych opinii i uzgodnień, zatwierdzenie projektu, uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowę].
Niniejszy projekt budowlany może służyć dla celów realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i uzyskaniu
pozwolenia na budowę, jedynie łącznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w poszczególnych
branżach.
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Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83
z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (dz. U. nr 94.24.83).
FUNKCJA, FORMA ARCHITEKTONICZNA I ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

I.B
I.B.1

Założenia ogólne

Przebudowa polegać będzie na usunięciu części stropów pomiędzy trzecim i czwartym piętrem w części
ekspozycyjnej. W miejscach połączenia kondygnacji powstaną antresole widokowe dla zwiedzających. Dzięki
temu powierzchnie ekspozycji z obu poziomów ulegną wizualnemu połączeniu. W miejscach usunięcia stropów
powstaną przestrzenie ekspozycji o podwojonej wysokości (5,20 m) co umożliwi prezentację eksponatów
wielkogabarytowych oraz instalacji przestrzennych w obrębie obu poziomów.
Dodatkowo na poziomie czwartego piętra planuje się poszerzenie otworów drzwiowych w miejscach wejścia do
przestrzeni ekspozycyjnej. Dwa otwory drzwiowe zostaną poszerzone z 90 cm do 140 cm i zastosowane zostaną
drzwi przeszklone w miejsce drzwi pełnych. Poszerzenie wpłynie na udogodnienie transportu eksponatów.
Przeszklenie służyć będzie zachęceniu zwiedzających do wejścia na wystawę i zasygnalizowanie kierunku
zwiedzania.
Na czwartej kondygnacji potrzebne jest wydzielenie niewielkiego zaplecza dla pracowników. W tym celu planuje
się budowę ścianek działowych i otworu drzwiowego.
W celu podkreślenia wejścia głównego do muzeum zaplanowano wymianę drzwi zewnętrznych z pełnych
stalowych na przeszklone, bezpieczne, antywłamaniowe. Przeszklenie ma ułatwić użytkownikom lokalizację
wejścia w istniejącym 6-kolumnowym portyku. Nad drzwiami w miejscu ściany murowanej planuje się
umieszczenie panelu szklanego w formie naświetla z szyldem instytucji.
Projekt przewiduje także iluminację całego portyku, a także muralu Klepsydra wg projektu wrocławskiego artysty
Stanisława Dróżdża. Dodatkowo wykonanie muralu z logo MWW na elewacji pólnocnej wraz z iluminacją. Wg
cześci rysunkowej.
Wszystkim pracom budowlanym towarzyszyć będą prace instalacyjne obejmujące instalacje sanitarne,
elektryczne i teletechniczne.
I.B.2

Opis rozwiązań technicznych

Po wyburzeniu fragmentów stropów pomiędzu 3 i 4 piętrem na granicy pustek z posadzką 4 piętra zostaną
zamontowane balustrady stalowe z wypełnieniem z siatki, identyczne jak istniejące już w budynku. Na czwartej
kondygnacji w miejscu poszerzenia otworów drzwiowych zostana zamontowane drzwi szklane dwuskrzydłowe w
systemie ślusarki stalowej Nowoprojektowane ściany działowe pomieszczenia pomocniczego na 4 piętrze
zostaną wymurowane z cegły i pomalowane. Drzwi do pomieszczenia stalowe pełnie, analogicznie jak istniejące
drzwi do toalet.
Drzwi główne wejściowe do budynku zostaną wymienione na szklane w systemie ślusarki stalowej z naświetlem.
Pochwyty stalowe, wg części rysunkowej.
I.B.2.1.1 Drzwi zewnętrzne
W projekcie zaproponowano drzwi wejściowe wykonane w technologii aluminiowej, szklone szybami zespolonymi
2
jednokomorowymi o współczynniku U = 1.1 W/m K. Drzwi zostaną przeszklone szkłem bezpiecznym, P4.
Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku: antywłamaniowe klasa RC4 z 2 zamkami. Wkładki i zamki atestowane
antywłamaniowe, wg obowiązujących norm, wyposażone w samozamykacze umieszczone w zawiasach.
Pochwyty ze stali nierdzewnej. Samozamykacze z płynną regulacją siły zamykania np. GEZE.
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I.B.2.1.2 Zabezpieczenia antykorozyjne i pożarowe
Zabezpieczenia elementów metalowych
Wszystkie elementy metalowe które nie posiadają warstw ochronnych należy zabezpieczyć przed korozją
chemiczną poprzez ocynkowanie.
Zabezpieczenia elementów drewnianych
Wszystkie wbudowane elementy drewniane i drewnopochodne oraz należy zabezpieczyć przed korozją
mechaniczną i biologiczną oraz do stopnia palności C-s1;d0. Elementy meblowe i obudów wewnętrznych co
najmniej C-s1;d0.
I.B.2.2

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

Szczegółowy opis rozwiązań instalacji wentylacji mechanicznej oraz chłodzenia podaje część instalacyjna
niniejszego projektu budowlanego.
I.B.3

Roboty wykończeniowe

I.B.3.1.1 Uwagi
Wszystkie zaprojektowane rozwiązania materiałowe są rozwiązaniami systemowymi. Wszystkie ewentualne
zamienniki muszą mieć parametry technologiczne, nie gorsze od przedstawionych w projekcie, muszą spełniać
wymagania normatywne oraz muszą posiadać wszystkie wymagane atesty i aprobaty.
Wszystkie detale architektoniczne należy wykonać w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z głównym
projektantem obiektu.
Wszystkie zewnętrzne elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.
Szczegółowy dobór materiałów wykończeniowych będzie przedmiotem Projektu Wykonawczego (PW). Wszystkie
zastosowane rozwiązania będą odpowiadały wymogom ergonomii, bhp i p.poż. Ze względu na charakter obiektu,
wszystkie rozwiązania budowlane i elementy wyposażenia muszą się charakteryzować trwałością i odpornością
na zniszczenie. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały stosowne dokumenty
potwierdzające posiadanie wymienionych parametrów.

I.C
I.C.1

Konstrukcja
Przewidywany zakres prac i ingerencji w istniejącą konstrukcję budynku

W ramach planowanej przebudowy w zakresie zmian konstrukcyjnych przewiduje się wyburzenie
dwóch fragmentów stropu nad trzecią kondygnacją oraz poszerzenie dwóch otworów drzwiowych na czwartej
kondygnacji.
Roboty związane z usunięciem stropów i poszerzeniem otworów należy prowadzić przy użyciu metod
bezudarowych, zaleca się użycie pił diamentowych. Dodatkowo w celu zminimalizowania efektu karbu
w narożnikach projektowanych otworów należy wykonać przewierty koronką diamentową.

I.C.2

Ocena stanu technicznego obiektu

Budynek kilka lat temu przeszedł gruntowny remont. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono żadnych
niepokojących zjawisk mogących świadczyć o złej pracy konstrukcji. Nie stwierdzono występowania nadmiernych
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pęknięć ani ubytków w ścianach konstrukcyjnych, ściany nie wykazują efektów charakterystycznych dla
nierównomiernego osiadania. Podczas wizji lokalnej stwierdzono występowanie licznych zarysowań w rejonie
istniejących nadproży (element pomiędzy istniejącym otworem drzwiowym i leżącym nad nim drugim otworem).
Zarysowania mają charakter pierwotny i nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji.
Z punktu widzenia projektowanej przebudowy, stwierdza się, że elementy konstrukcyjne są
w dobrym stanie technicznym oraz obiekt nadaje się do dalszego pełnienia planowanej funkcji.

I.C.3

Wykaz norm

- PN-EN 1990:2004
– Podstawy projektowania konstrukcji. (EUROKOD 0)
- PN-EN 1991-1-1:2004 – Oddziaływania na konstrukcje.
Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
obciążenia użytkowe w budynkach. (EUROKOD 1)
- PN-EN 1992-1-1:2008 – Projektowanie konstrukcji z betonu.
Reguły ogólne i reguły dla budynków. (EUROKOD 2)
Uwagi końcowe

I.C.4


















Projekt konstrukcyjny stanowi integralną część projektu architektonicznego. W przypadku
występowania różnic należy skontaktować się z projektantem.
Prace budowlane prowadzić zgodnie z projektem, przepisami BHP, obowiązującymi normami
i przepisami budowlanymi.
Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić założenia projektowe dotyczące konstrukcji,
w szczególności rodzaj oraz sposób podparcia istniejącego stropu, belek, materiał z jakiego zostały
wykonane ściany oraz ich grubość.
Należy stosować materiały posiadające atesty i aprobaty.
Wszystkie prace budowlane powinny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej
odpowiednie uprawnienia i przez wyspecjalizowane firmy.
Wszystkie urządzenia mechaniczne wykorzystywane przy pracach budowlanych winny być sprawne
i posiadać stosowne atesty i oznakowanie.
Teren budowy winien być ogrodzony i oznakowany, aby utrudnić dostęp osobom nie uprawnionym;
Jeżeli w czasie prowadzenia prac pojawią się nowe okoliczności nie uwzględnione w projekcie lub
założenia projektowe nie będą miały pokrycia w rzeczywistości, należy o tym fakcie poinformować
autorów niniejszego opracowania, w celu określenia sposobu prowadzenia prac.
Roboty należy prowadzić w sposób umożliwiający stałą kontrolę elementów konstrukcyjnych pod
kątem ewentualnego ich ugięcia i zarysowania.
W przypadku pojawienia się nowych rys lub pęknięć należy bezwzględnie przerwać roboty oraz
skontaktować się z autorami niniejszego opracowania.
Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu ręcznych narzędzi oraz drobnego sprzętu
mechanicznego.
Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z budynku. Nie dopuszcza się zalegania gruzu
na istniejących stropach.
W razie konieczności wykonania przebić instalacyjnych w ścianach i stropach każdorazowo ich
lokalizację oraz geometrię należy ustalić z projektantem konstrukcji.
Wszelkie zmiany wprowadzane w trakcie trwania prac budowlanych winny być uzgodnione
z projektantami.
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I.D
I.D.1

I.D.1.1

INSTALACJE SANITARNE
Wewnętrzna instalacji wodociągowa
Ogólny opis instalacji

W ramach przebudowy do instalacji podłączony zostanie zlewozmywak w pomieszczeniu socjalnym.
Instalacja zostanie wykonana z rur polipropylenowych PP3 - PN20.
Ciepłą wodę użytkowa zapewniać będzie lokalny, elektryczny podgrzewacz wody o mocy 3,5kW, zamontowane
indywidualnie pod zlewem.
Dla zlewozmywaka zaprojektowano baterię stojącą. Połączenia przewodów z bateriami stojącymi za pomocą
wężyków przyłączeniowych i zaworów kątowych.
Przybory i armatura sanitarna wg części architektonicznej projektu wykonawczego.
I.D.1.2

Montaż instalacji wodociągowych

Podejścia do zaworów i baterii prowadzić przy podłodze w obudowach wg projektu architektury, w ściankach GK, bruzdach ściennych, bądź po ścianach (gdy nie ma możliwości prowadzenia w bruzdach). Rura w bruździe
winna mieć pewien luz promieniowy i osiowy umożliwiający jej ruchy pod wpływem temperatury. Luz ten osiąga
się np. przez owinięcie rury tekturą falistą. Bruzdy zakrywać tynkiem lub płytami G-K.

Rurociągi pionowe na ścianach, oraz w bruzdach prowadzić w uchwytach. W żadnym wypadku nie można
używać haków metalowych do mocowania rur PP do ściany.
Na każdej kondygnacji z odgałęzieniami rur zamontować należy uchwyt w odległości 5 cm od trójnika
odgałęzienia. Konieczne jest też zamontowanie uchwytu pod stropem.
o
Przewody prowadzić ze spadkiem 5 /oo w kierunku wodomierza.
Przewody zaizolować, przeciw roszeniu, otulinami z PE lub z wełny mineralnej pod płaszcz PVC.
Próba szczelności instalacji winna być wykonana przed przykryciem rurociągów w bruzdach, czy też ich
obudową.
Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5 - krotnej wartości najwyższego
możliwego ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 10 bar. Próba ta polega na dwukrotnym podniesieniu ciśnienia
do ciśnienia próbnego na okres 10 minut. Odstęp między pierwszą a drugą próbą powinien wynosić 30 minut.
Próba musi wykazać absolutną szczelność instalacji, a dopuszczalny spadek ciśnienia wynosi 0.6 bara. Próbę tę
nazywamy próbą wstępną.
Próba główna trwa 2 godziny przy ciśnieniu próbnym jak wyżej, i spadek ciśnienia po tym czasie nie może
przekroczyć 0.2 bara. Oczywiste jest, że ani w czasie próby wstępnej ani głównej nie może wystąpić żaden
przeciek.
I.D.2

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone zostaną do kanalizacji ogólnospławnej zewnętrznej poprzez istniejące
przykanaliki sanitarne.
Ścieki odprowadzane będą na zewnątrz grawitacyjnie.
Piony i podejścia do przyborów należy prowadzić po ścianie w ściankach G-K, bądź po ścianie (gdy nie ma
możliwości prowadzenia w bruzdach). W celu zamocowania rur należy stosować obejmy z wkładkami z gumy
profilowanej.
Podejścia pod przybory zakłada się z rur PVC.
Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z PN-EN 12056:2002.
Instalację należy wykonać zgodnie z PN-81/B-10700/01.
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I.D.3

Wentylacja mechaniczna

Dla zwentylowania pomieszczenia socjalnego przyjęto przebudowę systemu ogólnego. Z kratki o wydatku
3
3
3
160m /h projektuje się układ kanałów z nawiewem 100m /h do sali wystawowej i 60m /h nawiewu do
pomieszczenia socjalnego.
Wywiew poprzez istniejący otwór wentylacyjny w ścianie zewnętrznej. Z uwagi na wykonanie otworu w postaci
kanału „Z” przeciwodłamkowego, należy go rozwiercić tak, by kanał wywiewny trafiał w przestrzeń okna
3
wywiewnego na zewnątrz. Na kanale zamontować wentylator ścienny o wydatku 60m /h przy sprężu 100Pa.
Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy PN-B03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako:
niskociśnieniowe [klasa wykonania N] – pozostałe przewody.
Szczelność instalacji wg normy PN–B–76001/96 powinna odpowiadać:
klasie A [szczelność normalna] – pozostałe przewody.
I.D.4

Ogrzewanie

Pozostawia się dogrzewanie do wymaganej temperatury za pomocą aluminiowych grzejników elektrycznych.

I.D.5


UWAGI
Całość robót wykonać zgodnie z:


Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U nr 80
poz.563).



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie
wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).



obowiązującymi normami i przepisami.



Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL,
Zeszyt 1, Jarosław Chudzicki, Warszawa



Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 7, Marek Płuciennik, Warszawa



Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 11, Marek Płuciennik, Warszawa



Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 6, Marek Płuciennik, Warszawa

I.E INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I.E.1

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:


zmiany w istniejącej instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej wynikające z usunięcia części
stropów pomiędzy trzecim i czwartym piętrem w części ekspozycyjnej, poszerzeniem otworów
drzwiowych na 4 piętrze oraz wydzieleniem dodatkowego pomieszczenia na cele socjalne,



wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego iluminacyjnego (2gi etap inwestycji)

Zmiany dotyczą:
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Instalacje elektryczne:
rozdzielnica główna i rozdzielnica zasilania i sterowania oświetleniem iluminacyjnym,
instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
instalacja gniazd wtykowych,
instalacja przeciwprzepięciowa,
instalacja połączeń wyrównawczych,
instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
Instalacje teletechniczne:
systemu sygnalizacji pożaru,
I.E.2

I.E.2.1

Zasilanie obiektu w energię elektryczną
Stan istniejący

Zasilanie podstawowe odbywa się wolnostojącej szafki złączowo-pomiarowej Zk-3a1PP.
Zasilanie rezerwowe odbywa się z wolnostojącej szafki złączowo-pomiarowej Zk-3a1P.
Zasilanie instalacji w budynku odbywa się z rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej w wydzielonym
pomieszczeniu w rejonie wejścia do obiektu.
I.E.2.2

Stan projektowany

W związku z projektowanymi zmianami w instalacji elektrycznej nie przewiduje się wprowadzania zmian w
sposobie zasilania obiektu w energię elektryczną.
Zasilanie rezerwowe odbywać się będzie z wolnostojącej szafki złączowo-pomiarowej Zk-3a1P.
I.E.3

Bilans mocy
Wielkośc mocy maksymalnej obiektu pozostaje bez zmian i wynosi:
zasilanie podstawowe - 177kW
zasilanie rezerwowe - 26kW

I.E.4

Wyłącznik Przeciwpożarowy Prądu

Nie wprowadza sie zmian w instalacji Wyłącznika Przeciwpożarowego Prądu
I.E.5

Pomiar energii elektrycznej

Nie wprowadza się zmian w układach pomiarowo-rozliczeniowych
I.E.6

I.E.6.1

Rozdział energii w budynku

Kable i przewody

Instalację należy wykonać w układzie TN-S z wydzieloną żyłą ochronną PE. W instalacjach należy stosować
przewody na napięcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
I.E.6.2

Rozdzielnica główna RG

Do dystrybucji energii elektrycznej po obiekcie służy rozdzielnica główna RG.
Rozdzielnica RG zlokalizowana jest w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. W ramach projektowanych prac nie
przewiduje się zmian w rozdzielnicy głównej.
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I.E.6.3

Projektowane rozdzielnice lokalne
Projektuje się rozbudowę rozdzielnicy oświetlenia zewnętrznego o dodatkowe pola służące zasilaniu
oświetlenia iluminacyjnego.

I.E.7

Instalacja oświetlenia ogólnego

Doboru ilości opraw oświetleniowych dokonano zgodnie z wymaganymi wartościami natężenia oświetlenia
zawartymi w normie PN-EN 12464-1:2012 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy
wewnątrz pomieszczeń
W obiekcie, zgodnie z normami, przyjęto jako standardowe następujące minimalne poziomy natężeń oświetlenia
podstawowego:
magazyny
100 lx,
pomieszczenia sanitarne
200 lx,
komunikacja
100 lx,
klatki schodowe
150 lx,
pomieszczenia biurowe
500 lx,
pomieszczenia przeznaczone do pracy z komputerem
500 lx,
pomieszczenia techniczne
200 lx,
Przewody instalacji oświetleniowej w budynku schronu układać należy natynkowo, w stalowych rurkach
ochronnych.
W związku z wprowadzonymi zmianami w architekturze budynku przewidziano dostosowanie istniejącej instalacji
oświetlenia ogólnego, w tym przeniesienie opraw z usuwanych odcinków stropu na ściany oraz dostosowanie
instalacji w celu uwzględnienia wydzielenia pomieszczenia magazynku. Pozostała instalacja oświetlenia ogólnego
pozostaje bez zmian.
I.E.8

Instalacje oświetlenia awaryjnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze względu na charakter obiektu, w obiekcie jest wykonana instalacja
oświetlenia awaryjnego
Oprawy oświetlenia awaryjnego są wyposażone w indywidualne układy do podtrzymania zasilania. Czas
podtrzymania zasilania opraw oświetlenia ewakuacyjnego nie mniejszy niż 1h. Wszystkie oprawy awaryjne
wyposażone są w funkcję Autotestu.
Nie przewiduje się wprowadzania zmian w istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego za wyjątkiem korekty
lokalizacji opraw w związku z wprowadzanymi zmianami architektonicznymi.
I.E.9

Instalacja oświetlenia iluminacyjnego

W ramach prac projektuje się wykonanie instalacji iluminacji dla budynku Muzeum. Iluminacja obejmować będzie:
- iluminację portyku obejmującego 5 wnęk zlokalizowanych na parterze w strefie wejścia do muzeum,
- iluminacja "Klepsydry" - 2gi etap inwestycji.
Iluminacja będzie zasilana z rozdzielnicy ROZ zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego
obok rozdzielnicy głównej RG.
Dodatkowo z rozdzielnicy ROZ przewiduje się zasilić projektowany podświetlony plafon zlokalizowany w ramach
drzwi wejściowych do muzeum.
I.E.10

Sterowanie oświetleniem

Nie planuje się wprowadzania zmian w istniejący system sterowania oświetleniem wewnętrznym.
Przewiduje się wykorzystanie istniejącego układu sterowania oświetleniem zewnętrznym, które odbywa się
poprzez wyłącznik zmierzchowy sprzężony z zegarem astronomicznym do sterowania oświetleniem
iluminacyjnym.
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I.E.11

Instalacja gniazd wtykowych

Zakres prac związanych z instalacją gniazd wtykowych obejmuje jedynie korektę lokalizacji gniazd wtykowych
wynikającą z wprowadzonych zmian architektonicznych.
I.E.12

I.E.12.1

Instalacje ochronne obiektu

Instalacja odgromowa

Instalacja ta nie wymaga zmian.
I.E.12.2

Instalacja uziemienia

Instalacja ta nie wymaga zmian.
I.E.12.3

Instalacja połączeń wyrównawczych

Instalacja ta nie wymaga zmian.
I.E.12.4

Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej

Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego uderzenia wyładowania
atmosferycznego w budynek stanowi istniejąca instalacja odgromowa obiektu.
Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-443 w obiekcie zaprojektowano dodatkową dwustopniową ochronę
przeciwprzepięciową poprzez zastosowanie ograniczników przepięć typu I i II.
Typ 1 zainstalować należy w rozdzielnicy głównej RG. Typ 2 zainstalować należy w poszczególnych
rozdzielnicach lokalnych. Zastosowana ochrona zabezpiecza urządzenia i aparaturę przed skutkami przepięć
łączeniowych pochodzących z sieci energetycznej, oraz z wyładowań atmosferycznych.
I.E.12.5

Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu

Jako środek ochrony przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. Do realizacji tego środka
ochrony zastosowano wyłączniki nadprądowe i bezpieczniki. Ochronę uzupełniającą stanowią urządzenia
ochronne różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Rozdzielenie
przewodu PEN na przewód N i PE ma miejsce w złączu kablowym. Rozdzielnice poszczególnych kondygnacji
zasilane są kablami 5-żyłowymi w układzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych i oświetleniowe wykonać należy
przewodami 3-żyłowymi z żyłą PE, nie licząc dodatkowych żył wynikających z przyjętego sposobu sterowania
oprawami oświetleniowymi.

I.F

INSTALACJE TELETECHNICZNE

I.F.1

Przyłącza do sieci telekomunikacyjnych

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w istniejących przyłączach sieci telekomunikacyjnej
I.F.2

Instalacja systemu sygnalizacji pożaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budynek muzeum jest wyposażony w system sygnalizacji pożaru.
Przewiduje się wprowadzania zmian w istniejącej instalacji SSP polegające na zmiany lokalizacji czujek
pożarowych wynikającej z wycięcia otworów w stropie 3 piętra oraz montaż dodatkowych czujek pożarowych
wynikający z wydzielenia pomieszczenia magazynowego na 4 piętrze.

I.F.3

Uwagi końcowe

Przy wykonywaniu prac należy postępować zgodnie z:
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Ustawą z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z
późn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,



Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. – w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 z późn. zm.) oraz normami
przywołanymi w rozporządzeniu.



Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),



Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. – w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).

Opracowanie:
Waldemar Pięciński
Robert Kowal
I.G

ZMIANY DOPUSZCZALNE W PROJEKCIE

Projektant dopuszcza następujące zmiany dotyczące elementów
wykończeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie:

funkcjonalnych,

konstrukcyjnych

i



Warstw ścian zewnętrznych i wewnętrznych za wyjątkiem warstw wykończeniowych wewnętrznych i
zewnętrznych - przy zachowaniu określonego i dopuszczalnego współczynnika przenikalności cieplnej i
właściwości akustycznych;

Instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej i niskoprądowej - przy zachowaniu
obowiązujących norm i założeń jakościowych opisanych w projekcie;

Materiałów izolacyjnych - izolacja cieplna i przeciwwilgociowa, - przy zachowaniu niezbędnych
parametrów wytrzymałości oraz przenikania ciepła określonych w projekcie, a także warunków ppoż. i
ogólnych warunków bezpieczeństwa użytkowania;

Dopuszcza się odchyłkę w montażu stolarki okiennej w zakresie 2% wynikającą z wymogów
wykonawczych pod warunkiem zachowania podziałów;

Dopuszcza się zmianę powierzchni pomieszczeń - dopuszczalna zmiana gabarytów budynku o 1% w
zakresie określonym obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
Wszystkie zmiany wymagają każdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie budowlanym
odpowiednich informacji dot. odstąpienia.
I.H

UWAGI

Ze względu na specyfikę projektowanego budynku, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na
budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym, należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem i
projektantami branżowymi. Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań
branżowych.
2. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki
Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
3. Wszystkie prace przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych muszą być realizowane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach
budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót BudowlanoMontażowych.
4. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały
normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
5. Wszelkie przebicia dla potrzeb instalacji nie są przedmiotem niniejszego opracowania i zostaną zawarte w
poszczególnych projektach branżowych wykonawczych.
6. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji w budynku wg branżowych projektów
wykonawczych.
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7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

I.I

Wszelkie przebicia i przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi muszą posiadać
odpowiednie zabezpieczenie ppoż. wg wytycznych p.poż.;
Karta kolorów dla materiałów wykończeniowych zostanie wykonana na etapie projektu wykonawczego, po
ostatecznym wyborze i zatwierdzeniu projektowanych materiałów wykończeniowych.
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego
opracowania.
Budynek jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z następującymi
aktami prawnymi:
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997r. w sprawie substancji
chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz U. Nr 105 z 1997r.);
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1994r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 Obowiązującymi przepisami i normami;
Wszystkie projekty instalacji, wyposażenia, montażu urządzeń technologicznych nie objęte zakresem
projektu, wymagają uzgodnienia z Autorami przez wskazanych przez nią projektantów lub jednostki
projektowe.
Teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod
względem BHP i ppoż. wg projektu zagospodarowania i technologii budowy [w tym BIOZ] przygotowanego
przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Wynajmującego (Inwestora). W czasie wykonywania robót
montażowych należy ściśle przestrzegać odnośnie obowiązujące w tym zakresie przepisy. Wszyscy
pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie muszą być przeszkoleni i znać przepisy BHP i
ppoż.
Przedmiotowy obiekt może zostać przekazany do użytku dopiero po przeprowadzeniu odbioru wszystkich
instalacji i przedłożeniu odpowiednich zaświadczeń odbioru. Zaświadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia,
pozwolenie na budowę, uzgodnienia, świadectwa prób, badań itp., powinny być odpowiednio skompletowane
i przechowywane na terenie obiektu.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie stanowią własność Autorów i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez ich
pisemnej zgody.
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wstęp
Zakres informacji dot. BIOZ sporządzanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003
poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.
Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Kierownik
budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót
budowlanych.
Ocena konieczności sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ
Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza się, iż sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia jest wymagane.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania, którego dotyczy informacja jest Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki
Biznesowej we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1.
Informacje dot. obiektu budowlanego

VROA
ARCHITEKCI s.c.
ul. Piastowska 35/4, 50-361 Wrocław
NIP 8982150922 REGON 020872517
www.vroa.pl vroa@vroa.pl

ch+ architekci
ul. Piastowska 35/4, 50-361 Wrocław
NIP 8981853484 REGON 020239501
www.chplus.pl biuro@chplus.pl

Przebudowa części ekspozycyjnej i wejściowej oraz iluminacja Muzeum
Współczesnego Wrocławia przy pl. Strzegomskim 2 we Wrocławiu
|16
nazwa obiektu budowlanego
adres obiektu budowlanego
imię i nazwisko lub nazwa inwestora
adres inwestora
imię i nazwisko projektanta
adres projektanta

Przebudowa z rozbudową schronu przeciwlotniczego przy pl.
Strzegomskim 2.
Pl. Strzegomski 2, Wrocław
Muzeum Współczesne Wrocław
pl. Strzegomski 2A, Wrocław
Marta Mnich
ul. Piastowska 35/4, 50-361 Wrocław

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów .
Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonania robót konstrukcyjnych, murowych, malarskich,
tynkarskich i okładzinowych, posadzkarskich, montażowych, wykończeniowych i instalacyjnych koniecznych do
wzniesienia budynku o funkcji konferencyjno-restauracyjnej. Szczegółowy zakres robót znajduje się w części
opisowej projektu budowlanego.
Wykaz istniejących obiektów budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń, oraz miejsce ich
wystąpienia.
•
Upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu, dachu: brak zabezpieczenia
otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na stropodachy;
•
Przygniecenie pracownika prefabrykatem podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu dźwigu
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. W obszarze równym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiększonej z każdej strony o 6,0m).
•
Upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania;
brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z
montażem lub demontażem rusztowania),
•
Uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego
przy budowanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
•
W trakcie obsługi maszyn budowlanych – porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia
przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza się jako:
•

szkolenie wstępne,

•

szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”)
powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą
na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.
Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp powinno być przeprowadzone w okresie dłuższym niż 6 miesięcy
od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których
występują szczególnie dla zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe- nie rzadziej niż raz w roku.
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie ,w
tym zapewniających bezpieczną sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o
mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
•
wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
•
obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
•
postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
•
udzielania pierwszej pomocy.
Ww. instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.
Podczas wykonywania prac powodujących zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników stosować należy
wymagane przepisami zabezpieczenia i środki ochrony osobistej.
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów
przeciwpożarowych.
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.
Na terenie budowy w miejscach ogólnodostępnych winny znajdować się apteczki ze środkami pierwszej pomocy.
Drogi przeciwpożarowe winny być stosownie oznakowane i nie blokowane przez składowiska i inne przeszkody (
parkujące samochody, czasowo ustawiane urządzenia placu budowy). Muszą one zapewniać szybką ( w tym
najkrótszą) drogę ewakuacji w wypadku powstałego zagrożenia.
.
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I.J

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POSADZKA

0.0

szacht windy

beton szlif.

19,6

0.1

komunikacja ogolna/szatnia

beton szlif.

85,4

0.2

biblioteka/archiwum

beton szlif.

160,2

0.3

pom.rozdzielni elektr.

beton szlif.

16,31

0.4

ochrona

beton szlif.

10,43

0.5

hol

beton szlif.

33,33

0.6

przestrzeń aktywności miejskiej

beton szlif.

148,4

0.7

hol

beton szlif.

22,3

0.8

toaleta męska

beton szlif.

6,7

0.9

przedsionek wc

beton szlif.

6,01

0.10

komunikacja

beton szlif.

2,55

0.11

pompownia wody pożarowej

beton szlif.

25,55

0.12

magazyn

beton szlif.

25,55

0.13

komunikacja

beton szlif.

2,56

0.14

schowek porz.

beton szlif.

0,4

0.15

przedsionek wc

beton szlif.

6,1

0.16

toaleta N

beton szlif.

6,99

0.17

hol wejściowy

beton szlif.

51,64

RAZEM PARTER

POW.[m2]

630,02

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POSADZKA

1.1

komunikacja ogólna/ ekspozycja

beton szlif.

85,96

1.2

bar/ksiegarnia/miejsce spotkan

beton szlif.

216,5

1.3

magazyn

beton szlif.

151,9

1.4

komunikacja

beton szlif.

3,61

1.5

komunikacja/dostawa eksponatów

beton szlif.

33,9

1.6

komunikacja ogólnodostępna

beton.szlif.

17,7

1.7

kominukacja

beton.szlif.

3,87

1.8

przedsionek wc

beton szlif.

5,02

1.9

schowek porz.

beton szlif.

0,7

1.10

wc

beton szlif.

5,8

1.11a

zaplecze baru/wc

beton szlif.

5,2

1.11b

komunikacja

beton szlif.

11,57

1.11c

zmywalnia

beton szlif.

9,25

1.11d

magazyn

beton szlif.

4,63

1.12

komunikacja

beton szlif.

7,85

1.13a

zaplecze socjalne pracown.kuchni

beton szlif.

8,12

1.13b

zaplecze socjalne pracowników

beton szlif.

RAZEM I PIĘTRO

13,67
585,25

komunikacja/zewn.strefa wejsciowa

beton szlif.

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POSADZKA

2.1

komunikacja ogólna/ ekspozycja

beton szlif.
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2.2

magazyn

beton szlif.

216,4

2.3

magazyn

beton szlif.

241,9

2.4

komunikacja ogólnodostępna

beton szlif.

26,8

2.5

komunikacja ogólnodostępna

beton szlif.

RAZEM II PIĘTRO

26,8
597,8

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POSADZKA

3.1

komunikacja ogolna/ekspozycja

beton szlif.

85,9

3.2

przestrzeń ekspozycyjna

beton szlif.

216,2

3.3

przestrzeń ekspozycyjna

beton szlif.

220,5

3.4

komunikacja ogólnodostępna

beton szlif.

21,4

3.5

komunikacja ogólnodostępna

beton szlif.

21,4

3.6

komunikacja

beton szlif.

3,81

3.7

schowek porz.

beton szlif.

0,9

3.8

przedsionek wc

beton szlif.

5,78

3.9

toaleta N

beton szlif.

RAZEM III PIĘTRO

POW.[m2]

7,03
582,92

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POSADZKA

4.1

komunikacja ogólna/ ekspozycja

beton szlif.

85,9

4.2

przestrzen ekspozycyjna

beton szlif.

136,0

4.3

przestrzeń ekspozycyjna

beton szlif.

204,7

4.4

komunikacja ogólnodostępna

beton szlif.

14,4

4.5

pom.techn.

beton szlif.

7,7

4.6

komunikacja ogólnodostępna

beton szlif.

23,9

4.7

komunikacja

beton.szlif.

4,4

4.8

przedsionek wc

beton.szlif.

5,4

4.9

wc

beton szlif.

4,7

4.10

Pomieszczenie socjalne

beton szlif.

15,9

4.11

komunikacja

beton szlif.

4,5

RAZEM IV PIĘTRO

POW.[m2]

506,5

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POSADZKA

5.1

pracownia

beton szlif.

21,39

5.2

pracownia

beton szlif

19,66

5.3

pracownia

beton szlif.

46,72

5.4

pracownia

beton szlif.

19,72

5.5

pracownia

beton szlif.

21,45

5.6

wentylatornia

beton szlif.

43,78

5.7

noaleta N

beton szlif.

6,89

5.8

przedsionek wc

beton szlif.

5,86

5.9

komunikacja

beton szlif.

9,93

5.10

przedsionek wc

beton szlif.

5,74

5.11

schowek porz.

beton szlif.

0,6

5.12

toaleta męska

beton szlif.

6,59

5.13

wentylatornia

beton szlif.

44,2
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5.14

pracownia

beton szlif.

10,85

5.15

pracownia

beton szlif.

10,69

5.16

pracownia

beton szlif.

10,56

5.17

pracownia

beton szlif.

10,69

5.18

pracownia

beton szlif.

11,65

5.19

pracownia

beton szlif.

9,6

5.20

galeria letnia

beton szlif.

117,7

5.21

ekspozycja/komunikacja

beton szlif.

85,9

RAZEM V PIĘTRO

520,17

NR

NAZWA POMIESZCZENIA

POSADZKA

6.1

toaleta

beton szlif.

1,37

6.2

przedsionek

beton szlif.

3,03

6.3

zaplecze baru/szatnia

beton szlif.

4,26

6.4

komunikacja

beton szlif.

2,68

6.5

bar

beton szlif.

13,4

6.6

cafe

beton szlif.

116,7

RAZEM VI PIĘTRO
6.7

taras widokowy

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

POW.[m2]

141,44
drewno

353,6
3564,10

UWAGA: Pozycje pogróbione i podkreślone - oznaczają zmianęw stosunku do stanu istniejącego
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I.K

CZĘŚC RYSUNKOWA
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FAZA OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

RYSUNEK

ORIENTACJA

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY 09.2015

PB-PZT-RYS-01

1:500

-

ELEWACJA WSCHODNIA 1:100

FAZA OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

RYSUNEK

ARCHITEKTURA

ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY 09.2015

PB-ARCH-RYS-02

1:100

-

FAZA OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

RYSUNEK

ARCHITEKTURA

ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY 09.2015

PB-ARCH-RYS-03

1:100

-

FAZA OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY 09.2015

1:100

-

FAZA OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

RYSUNEK

ARCHITEKTURA

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT BUDOWLANY 09.2015

PB-ARCH-RYS-05

1:100

-

FAZA OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

RYSUNEK

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY 09.2015

1:100

-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt :
Przebudowa części ekspozycyjnej i wejściowej oraz iluminacja
Muzeum Współczesnego Wrocławia przy pl. Strzegomskim 2 we
Wrocławiu

Inwestor : Muzeum Współczesne Wrocławia, pl. Strzegomski 2A, Wrocław
Klasyfikacja CPV główna
45215140-0 Przebudowa budynków
45200000-9 Roboty budowlane

Jednostka projektowa : VROA Architekci, CH + Architekci, Ul.Piastowska 35 Wrocław

1

Roboty wg. klasyfikacji CPV :
45215140-0
45200000-9
45260000-1
42223500-1
45421000-4
45231113-0
45442100-8
45443000-4
45262100-2

Przebudowa budynków
Roboty budowlane
Roboty murowe
Roboty żelbetowe
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Tynkowanie
Roboty malarskie
Roboty elewacyjne
Roboty przy wznoszeniu rusztowań

SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
2

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) :

str.

1. SST-00 Wymagania ogólne

4

5. SST-04 Roboty murowe

14

8. SST-07 Tynki i okładziny

17

9. SST-08 Stolarka okienna i drzwiowa

20

12. SST-11 Roboty malarskie

21

16. SST-15 Rusztowania

25

3

1. WYMAGANIA OGÓLNE

a)

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego :

Przebudowa części ekspozycyjnej i wejściowej oraz iluminacja Muzeum Współczesnego
Wrocławia przy pl. Strzegomskim 2 we Wrocławiu

b)

Uczestnicy procesu inwestycyjnego :
Zamawiający : Muzeum Współczesne Wrocławia, pl. Strzegomski 2A, Wrocław

c)

Nazwy i adresy jednostek projektowych :
Projektant : VROA Architekci, CH + Architekci
Ul.Piastowska 35 Wrocław

Charakterystyka przedsięwzięcia :
Zestawienie powierzchni:
•
•
•
•
•
•

powierzchnia zabudowy
powierzchnia użytkowa
kubatura
długość
szerokość
wysokość

937,47 m2
5258,60 m2
70292,02 m3
33,94 m
31,29 m
24,95 m

Założenia ogólne
Przebudowa polegać będzie na usunięciu części stropów pomiędzy trzecim i czwartym piętrem w części
ekspozycyjnej. W miejscach połączenia kondygnacji powstaną antresole widokowe dla zwiedzających. Dzięki
temu powierzchnie ekspozycji z obu poziomów ulegną wizualnemu połączeniu. W miejscach usunięcia stropów
powstaną przestrzenie ekspozycji o podwojonej wysokości (5,20 m) co umożliwi prezentację eksponatów
wielkogabarytowych oraz instalacji przestrzennych w obrębie obu poziomów.
Dodatkowo na poziomie czwartego piętra planuje się poszerzenie otworów drzwiowych w miejscach wejścia do
przestrzeni ekspozycyjnej. Dwa otwory drzwiowe zostaną poszerzone z 90 cm do 140 cm i zastosowane zostaną
drzwi przeszklone w miejsce drzwi pełnych. Poszerzenie wpłynie na udogodnienie transportu eksponatów.
Przeszklenie służyć będzie zachęceniu zwiedzających do wejścia na wystawę i zasygnalizowanie kierunku
zwiedzania.
Na czwartej kondygnacji potrzebne jest wydzielenie niewielkiego zaplecza dla pracowników. W tym celu
planuje się budowę ścianek działowych i otworu drzwiowego.

4

W celu podkreślenia wejścia głównego do muzeum zaplanowano wymianę drzwi zewnętrznych z pełnych
stalowych na przeszklone, bezpieczne, antywłamaniowe. Przeszklenie ma ułatwić użytkownikom lokalizację
wejścia w istniejącym 6-kolumnowym portyku. Nad drzwiami w miejscu ściany murowanej planuje się
umieszczenie panelu szklanego w formie naświetla z szyldem instytucji.
Projekt przewiduje także iluminację całego portyku, a także muralu Klepsydra wg projektu wrocławskiego
artysty Stanisława Dróżdża (II etap inwestycji). Dodatkowo wykonanie muralu z logo MWW na elewacji
pólnocnej wraz z iluminacją. Wg cześci rysunkowej.
Wszystkim pracom budowlanym towarzyszyć będą prace instalacyjne obejmujące instalacje sanitarne,
elektryczne i teletechniczne.
Opis rozwiązań technicznych
Wyburzenia stropów
Wyburzenia stropów należy wykonać zgodnie z opisem konstrukcji. Ściany w miejscu usuniętych stropów
należy wykończyć analogicznie jak w istniejącej pustce na tej samej kondygnacji tj. Wyrównać zaprawą
cementową oraz zabezpieczyć farbą do betonu. Krawędzie stropów po wycięciu wykończyć należy w zależności
od uzyskanej powierzchni. Jeśli krawędź będzie nierówna należy ją zaszpachlować zaprawą cementową oraz
pomalować farbą do betonu.
Poszerzenie otworów drzwiowych
Poszerzenia otworów wykonać zgodnie z opisem konstrukcyjnym. Istniejące otwory należy poszerzyć do
wymiaru 165x337. Krawędzie po wycięciu piłą należy jedynie pomalować pół-kryjącą farbą do betonu.
Posadzkę w miejscach wycięcia należy uzupełnić
Drzwi zewnętrzne
Drzwi główne wejściowe do budynku zostaną wymienione na szklane w systemie ślusarki aluminiowej z
naświetlem. Pochwyty stalowe, nietypowe, wg części rysunkowej. W projekcie zaproponowano drzwi
wejściowe wykonane w technologii aluminiowej, szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi o
współczynniku U = 1.1 W/m2K. Drzwi zostaną przeszklone szkłem bezpiecznym, P4.
Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku: antywłamaniowe klasa RC4 z 2 zamkami. Wkładki i zamki
atestowane antywłamaniowe, wg obowiązujących norm, wyposażone w samozamykacze umieszczone w
zawiasach. Pochwyty ze stali nierdzewnej. Samozamykacze z płynną regulacją siły zamykania np. GEZE.
Profile aluminiowe ciepłe w kolorze RAL 7024
Drzwi wewnętrzne
- Drzwi stalowe pełne do pomieszczenia socjalnego. Skrzydło gładkie, stalowe w kolorze RAL 7024.
Ościeżnice stalowe, blokowe w tym samym kolorze. Okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Drzwi
Należy wyposażyć w zamek na klucz. Drzwi wraz z okuciami powinny być identyczne z istniejącymi tego typu
w budynku muzeum.
- Drzwi 2-skrzydłowe aluminiowe z wypełnieniem szklanym. W poszerzonych otworach na 4 piętrze należy
zamontować 2 skrzydłowe drzwi aluminiowe. Ponieważ ze względów konstrukcyjnych konieczne jest wycięcie
wyższego otworu niż planowane drzwi należy nad drzwiami zamontować stalową blendę w kolorze profili
drzwiowych. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz, zamek oraz okucia ze stali. Nierdzewnej,
szczotkowanej. Drzwi wraz z okuciami powinny być identyczne z istniejącymi tego typu w budynku muzeum.
- Drzwi aluminiowe z wypełnieniem szklanym - na 5 piętrze planowana jest wymiana drzwi na aluminiowe,
profile w kolorze RAL 7024. Wymiary drzwi wg zestawienia. Wypełnione ze szkła bezpiecznego, przeziernego.
Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz, zamek oraz okucia ze stali. Nierdzewnej, szczotkowanej. Drzwi
wraz z okuciami powinny być identyczne z istniejącymi tego typu w budynku muzeum.
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Balustrady
Balustrady zaprojektowano jako ramy wykonane z profili stalowych 50x40 oraz płaskowników 50x10 - stal
ocynkowana malowana proszkowo RAL 7024 z wypełnieniem z siatki cięto-ciągnionej identycznej jak w
istniejących balustradach. Mocowanie do posadzki oraz ścian za pomocą kotew do betonu. Mocowanie należy
wykonać identycznie jak w istniejących balustradach tego typu w budynku
Ściany działowe i zamurowania
Ściany działowe murować z cegły pełnej. Należy zamurować istniejące wnęki w miejscu gdzie powstanie
pomieszczenie socjalne. Ściany z cegły należy pomalować kryjącą, matową farbą ftalową w kolorze białym.
Należy również zaślepić istniejące otwory wentylacyjne nad tymi wnękami wykańczając je zaprawą cementową
i malując farbą pół-kryjącą do betonu.
Zabudowa gk
W pomieszczeniu socjalnym należy wykonać fragment zabudowy gk zaznaczony w części rysunkowejW
zabudowie wykonać otwór wentylacyjny wg. proj. Instalacji sanitarnych. Płyta podwójna na stelażach
systemowych malowana farbą ftalową na kolor biały.
Strefa wejściowa
Skucie tynku w miejscach wskazanych na rysunku detalu do uzyskania gładkiej powierzchni żelbetowej przez
szlifowanie. W stefie wejściowej znajdują się obecnie szklane tabliczki napisowe, które kolidować będą z nowo
projektowaną ślusarką drzwiową. Należy przewidzieć przeniesienie tych tabliczek w inne miejsce wskazane na
etapie realizacji.
Malowanie logo
Logo nad drzwiami wejściowymi do muzeum oraz na północnej elewacji tylnej klatki schodowej należy
wykonać jako malowane od wcześniej przygotowanego szablonu. Należy użyć czarnej farby do betonu, kryjącej
oraz odpornej na warunki atmosferyczne.
Zabezpieczenia antykorozyjne i pożarowe
Zabezpieczenia elementów metalowych
Wszystkie elementy metalowe które nie posiadają warstw ochronnych należy zabezpieczyć przed korozją
chemiczną poprzez ocynkowanie.
Nadproża nad drzwiami i inne elementy konstrukcji zabezpieczyć do odporności R 30.
Zabezpieczenia elementów drewnianych
Wszystkie wbudowane elementy drewniane i drewnopochodne oraz należy zabezpieczyć przed korozją
mechaniczną i biologiczną oraz do stopnia palności C-s1;d0. Elementy meblowe i obudów wewnętrznych co
najmniej C-s1;d0.

Dokumentacja techniczna określa przedmiot zamówienia i stanowi podstawę realizacji robót.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Ogólne zasady wykonania robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniewysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi wdokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i
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wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostanąpoprawione przez
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lubwyznaczenia wysokości przez zarządzającego
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy ododpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który wrazie potrzeby
będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniulokalizacji i rzędnych wyznaczonych
przez wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczonaprzez wykonawcę, zaś
w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na
jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się,
że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót,
dopuszczalne niedokładności normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
Wyszczególnienie bezpośrednie robót towarzyszących i uzupełniających po stronie wykonawcy zawartych w
cenie umownej:
1.
Odpowiednie zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy.
2.
Utrzymanie stanu czystości na chodnikach i placach dostępu wokół placu budowy.
3.
Wszelkie, niezbędne roboty rozbiórkowe.
4.
Wszelkie roboty niezbędne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
5.
Uporządkowanie placu budowy po wykonanych robotach,
6.
Przygotowanie kompletnych operatów kolaudacyjnych (dokumentów odbiorowych).
d)
Informacja o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
organizacja robót budowlanych.
•
wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze terenu
objętego zakresem robót.
•
wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze socjalno - sanitarne dla
pracowników.
•
Energia elektryczna na potrzeby placu budowy będzie pobierana przez wykonawcę z
instalacji zamawiającego.
•
Woda na potrzeby placu budowy będzie pobierana przez wykonawcę z instalacji
zamawiającego.
•
Pracownicy wykonawcy będą mieli zapewniony dostęp do znajdujących się na placu
budowy wszelkich materiałów budowlanych, sprzętu technologicznego, z zewnątrz.
•
wykonawca odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia majątku zamawiającego
w trakcie realizacji robót w obszarze placu budowy i zasięgu oddziaływania.
Ochrona i utrzymanie terenu budowy:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją
umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc., żeby zapewnić
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca
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umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.
Ochrona własności i urządzeń:
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu
budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia
takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.
zabezpieczenie interesów osób trzecich, Wykonawca wydzieli plac budowy, odcinając dostęp osób
niepowołanych do miejsca bezpośredniego prowadzenia robót.
Ochrona środowiska,
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia
robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych
dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników
powodowanych jego działalnością.
Wszelkie materiały rozbiórkowe kubaturowe (np. gruz) wywożone będą bezpośrednio z placu budowy za
pośrednictwem sprzętu załadowczego i transportowego wykonawcy, w trakcie prowadzonej rozbiórki.
Pozostałe odpady budowlane będą zbierane do systemowego kontenera i wywożone sukcesywnie.
Wszelkie roboty budowlane powodujące hałas można prowadzić dopiero w godz. 8.00 do 15.00.
warunki bezpieczeństwa pracy.
Zakaz wstępu na plac budowy i jego zaplecze dla osób trzecich, za bezpieczeństwo osób trzecich na placu
budowy odpowiada wykonawca.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego
pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich
materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli
wymagają tego odpowiednie przepisy.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.
Zaplecze socjalne z szatnią dla pracowników może znajdować się w obrębie przekazanego placu budowy.
Zaplecze magazynowe wykonawcy należy bezwzględnie ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
Zaleca się dostawę materiałów bezpośrednio „ z osi „ na plac budowy.
Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Niezależny dostęp do placu budowy poprzez wejście od strony ulicy .
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ogrodzenia.
Wykonawca po zakończonej pracy, każdorazowo sprawdza stan ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy.
Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Na terenie budowy środki transportowe wykonawcy poruszają się z prędkością do
1 km/godz.
Środki transportowe poruszają się tylko w zakresie najkrótszej drogi dostępu do zaplecza i
placu budowy.
e)
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie
zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
„Zarządzający" - zamawiający.
2.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIE
ZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKŁADOWANIEM l KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI
SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM.
Zamawiający zgodnie z Art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty, lub pochodzenie, użył celem
dokładnego opisu przedmiotu zamówienia (jego poziomu, standardu), ale takiemu wskazaniu zawsze należy
przyporządkować wyraz lub „równoważne".
Wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty
potwierdzające możliwość ich stosowania.
Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń:
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach,
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To
samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając
te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca
ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Kontrola materiałów i urządzeń:
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia,
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający
realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i
urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca
ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a)
W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b)
Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
Atesty materiałów i urządzeń:
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane
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przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych
badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją
umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych
do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie
zostaną one przyjęte do wbudowania.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy:
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy.
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń:
wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia
będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Stosowanie materiałów zamiennych:
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
3.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.
Wszelki sprzęt i maszyny do wykonania robót muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla wykonawcy oraz
osób trzecich.
Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji sprzętu (jeżeli wymóg takowych
istnieje dla konkretnego sprzętu).
Sprzęt:
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia
i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.
Wszelkie środki transportu stosowane przez wykonawcę muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla
wykonawcy oraz osób trzecich.
Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji środków transportu (jeżeli wymóg
takowych istnieje dla konkretnego środka transportu).
Transport:
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Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu
robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nieodpowiadające warunkom umowy, będą przez Inżyniera budowy (kierownika budowy) usunięte z
terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy (zamawiającego).
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:
5.1
Sposób wykończenia poszczególnych elementów,
Zgodnie z ich technologią.
5.2
Tolerancja wymiarowa,
Stosować zgodnie z normami.
5.3
Szczegóły technologiczne.
Roboty będą prowadzone zgodnie z technologią ich realizacji.
5.4
Odcinki robót budowlanych, przerwy i ograniczenia,
Roboty budowlane prowadzić zgodnie z ich technologią.
5.5
Wymagania specjalne.
Zapewnić pełne bezpieczeństwo osób trzecich.
Wszelkie roboty objęte umową muszą być wykonane w sposób kompletny z
punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I MONTAŻOWE
•
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH
TOM IV,
6.
OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW l
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA.
Odbiorowi podlegają następujące elementy robót:
1.
Roboty rozbiórkowe,
2.
Roboty budowlane,
3.
Całość robót w odbiorze końcowym.
Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z:
6.1
zawartą umową i ewentualnymi aneksami,
6.2
niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
6.3
obowiązującymi normami i przepisami,
6.4
wiedzą i sztuką budowlaną,
Bieżącą kontrolę robót prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i zamawiający. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo żądać od wykonawcy wszelkich dokumentów potwierdzających jakość dostarczonych
materiałów na plac budowy, oraz stosownych dokumentów potwierdzających jakość wykonanych robót w
każdej chwili przed odbiorem częściowym i końcowym.
Kontrola jakości robót - Zasady kontroli jakości robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem
zapewnienia jakości omówionym w p. 2 wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów
oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest
wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Pobieranie próbek:
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Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z
jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego
realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiający.
Badania i pomiary:
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie miał
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na
tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie
przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, również przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów
kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność
wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.
7.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH.
Ogólne zasady obmiaru robót:
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład
umowy.
Obmiar prowadzi Wykonawca na bieżąco.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż
linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,
to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy:
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
Czas przeprowadzania obmiaru:
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
8.
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane odbierane będą w następujących zakresach:
8.1
Odbiory częściowe (obejmujące również odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających)
rzeczowo - prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z zamawiającym.
Odbiór częściowy nie oznacza uruchomienia płatności dla Wykonawcy
8.2
Odbiór końcowy (techniczny) prowadzi zamawiający przy udziale i przygotowaniu go przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za pośrednictwem osób o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.
Podstawą do rozpoczęcia czynności odbiorowych jest spełnienie następujących warunków:
*
kompleksowe zakończenie robót objętych umową i ewentualnymi
aneksami,
*
pisemne zgłoszenie zakończenia robót objętych umową i ewentualnymi
aneksami,
*
przedłożenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentów odbiorowych:
oryginał dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót objętych umową i aneksami,
oświadczenie kierownika budowy:
a)
o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami
pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b)
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w
razie potrzeby korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub
lokalu,
*
przedłożenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokółów badań i sprawdzeń wraz z
ich zestawieniem,
*
przedłożenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego umocowanej prawnie dokumentacji technicznej
powykonawczej (w przypadku odstępstw od dokumentacji zamawiającego lub wykonaniu robót w oparciu o
uzgodnienia).
Po uzyskaniu kompletu dokumentów odbiorowych j.w., zamawiający sprawdza ich
poprawność, kompletność.
W przypadku braków wykonawca uzupełnia dokumenty na wezwanie zamawiającego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza wpisem do dziennika budowy gotowość robót do
odbioru.
W terminie 7 dni od daty przekazania zamawiającemu poprawnego kompletu dokumentów
odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczęcia czynności odbiorowych.
Data rozpoczęcia odbioru końcowego nie może przekroczyć 10 dni od daty wpisu
potwierdzającego gotowość do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego.
Z czynności odbioru końcowego zamawiający spisuje PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO
ROBÓT, którego integralną część stanowią dokumenty odbiorowe j.w.
Kopia PROTOKÓŁU ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT (bez załączników) zostanie
przekazana wykonawcy.
Podpisany PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT stanowi podstawę do:
a)
podpisania protokołu odbioru elementu robót na umowny zakres rzeczowy robót przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,
b)
wystawienia faktury przez wykonawcę robót,
c)
uruchomienia płatności umownej przez zamawiającego.
8.3
Odbiór ostateczny prowadzi zamawiający przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin
odbioru ostatecznego ustala zamawiający przed datą terminu zakończenia gwarancji lub rękojmi.
9.
OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.
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Wszelkie koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących mieszczą się w cenie umownej kontraktu
podstawowego.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH.
a) Projekt budowlany
10.1
Aprobaty techniczne;
Wszystkie niezbędne dla materiałów wbudowywanych w kubaturę o charakterze administracji
publicznej.
Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
Standard wykonania robót adekwatny do obiektów administracyjnych użyteczności publicznej.
Przepisy związane: Normy i normatywy:
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i
normatywami.
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz
muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone.
Przepisy prawne:
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
1.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
późniejszymi zmianami
2.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, póz. 48)
3.
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072).
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie
informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie
atestów i innych wymaganych świadectw.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
murów.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objetych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:
- Ścianki działowe
1.4. Okreolenia podstawowe.
Okreolenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST
Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST.
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

14

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne,oleje i muł.
2.2.Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0kg
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym
przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych.
Nasiąkliwość nie powinna być wy sza ni 24%.
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa.
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm
.
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W /mK.
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła
sie.
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych.
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła
sie na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pękniecie. Ilość cegieł niespełniających
powyższego wymagania nie powinna być większa niż :
2 na 15 sprawdzanych cegieł
3 na 25 sprawdzanych cegieł
5 na 40 sprawdzanych cegieł
2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa
Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg poz. 2.2.2.
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez
inspektora nadzoru.
2.4. Sucha zaprawa ciepłochronna-lekka.
Specjalistyczna gotowa zaprawa murarska przeznaczona do wznoszenia murów z bloczków, kształtek i innych
elementów z betonu komórkowego i gazobetonu. Zaprawa pozwala na łączenie elementów cienkimi spoinami, o
grubości od 2 mm.
Maksymalna grubość spoiny nie powinna przekraczać 5 mm.
2.4. Zaprawa cementowo-wapienna.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek
objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie
będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne.
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub
moczyć w wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednoczenie ze wznoszeniem murów
f) Mury grubości mniejszej niż cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegły pełnej.
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna
10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna
przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby
cegieł.
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających sie pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencje w
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.
Lp. Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki mm
mury spoinowane mury niespoinowane
1 2 3 4
1
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze długości 3 6
- na całej powierzchni 10 20
2
Odchylenia od pionu:
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-na wysokości 1 metra 3 6
- na wysokości kondygnacji 6 10
- na całej wysokości 20 30
3
Odchylenia każdej warstwy od poziomu:
- na 1 m długości 1 2
- na całej długości 15 30
4
Odchylenia górnej warstwy od poziomu:
- na 1 metr długości 1 2
- na całej długości 10 20
5
Odchylenia wymiarów otworów w świetle o
wymiarach:
do 100 cm
szerokość +6, -3 +6, -3
wysokość +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokość +10, -5 +10, -5
wysokość +15, -10 +15, -10
Jednostkami obmiaru są:
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawa do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na
budowę,protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
protokóły odbioru materiałów i wyrobów,wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez budowę,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objęte B.04.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robót)
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
Klasa 45.21 45431200-9

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków .
1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objetych SST:
Roboty, których 14 dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego.
- Tynki cementowo-wapienne.
1.4. Określenia podstawowe.
Okreolenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowi1zującymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.1: Woda ( PN-EN 1008:2004 ).
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania a w szczególności :
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5- 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
* Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
* Zaprawę należy przygotować w takiej ilości , aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
* Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy
nie będzie niższa niż +5°C.
* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i
okienne.
b) Zaleca sie przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniżej 0°C.
5.2. Przygotowanie zaprawy :
Zaprawę przygotowuje sie przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w
proporcji 0,13÷0,16 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, a do uzyskania jednolitej konsystencji.
Czynność te najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem lub w betoniarce, a w
przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim.
Zaprawa nadaje sie do użycia po kilku minutach od wymieszania i należy ja wykorzystać w ciągu 4
godzin. Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując sie pożądaną konsystencją
zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy
niewłaściwej ilości wody prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku.
5.3. Przygotowanie podłoża.
5.3.1. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogących osłabia przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy odkuwać, części
luźne lub sypkie usunąć przy pomocy szczotki stalowej.
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji
chłonności podłoża, zaleca sie stosowanie emulsji gruntującej wg instrukcji producenta.
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sie na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnie istniejących ścian należy zarysować ostrym dłutem w
gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 Emm.
Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki
metalowej.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.
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W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5- 10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy
i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% r roztworem szarego
mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą.
5.4. Wykonywanie tynków dwu- i trójwarstwowych.
Tynk cementowy należy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni tynku pomaga
zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje sie je mechanicznie bądź poprzez zatopienie w zaprawie
(listwy siatkowe).
Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie “obrzutki wstępnej”. Po jej związaniu (ale jeszcze przed
stwardnieniem) należy wykonać “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca sie równomiernie kielnią
(lub agregatem tynkarskim).
Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia.
Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące. Moment przystąpienia do
zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.
Zacieranie wykonuje sie z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości
kruszywa.
Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk ma stanowić podłoże pod
okładziny ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać.
Gdy na tynku ma zostać poło ona gładź gipsowa należy go zatrzeć pacą styropianową. W czasie
wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnia dobrą wentylacje pomieszczeń. Tynki zewnętrzne
chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą.
Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne :
- w tynkach nienarażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.6.5. Kryteria oceny jakości i odbioru.
* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN- 72/B-06190.
8.1. Odbiór podłoża.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków.
8.2.ą. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż na całej długości łaty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku :
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie większe ni 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej ni 6 mm na całej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z
podłoża,piloni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycz1ce elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cześć B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1
„Tynki”, wydanie
ITB - 2003 rok.
Klasa 45.42 45420000-7

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objetych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie demontażu istniejącej stolarki, montażu , stolarki drzwiowe.. W skład tych robót wchodzi:
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne;
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
2.2. Okucia budowlane.
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia obwiedniowe o wielopunktowym docisku skrzydła do ramy
okiennej gwarantują wysoką szczelność.
Każde skrzydło uchylno-rozwierne jest wyposażone w funkcje mikrowentylacji, dzięki której można
regulować poziom wilgotności w pomieszczeniu.
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.2.3.Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
Okucia niezabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową,
chromianową przeciwrdzewną.
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica.
W przypadku występujących wad w wykonaniu oście a lub zabrudzenia powierzchni ośnieża, ościeża należy
naprawić i oczyścić.
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np
pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnia kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
* W sprawdzone i przygotowane oście e należy wstawia stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy
kotwiące osadzić w ościeżach.
* Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
* Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.04.
* Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć
przed korozją biologiczną od strony muru.
* Szczeliny miedzy ościeżnicą a murem wypełnia materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego cel u
świadectwem ITB.
* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie
* Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów
stolarskich.
Miejsca luzów

20

Wartość luzów i odchyłek drzwi
Luzy miedzy skrzydłami 2 2
Miedzy skrzydłami a oście nic1 -1 -1
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN- 72/B10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
Jednostkami obmiaru są:
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Wszystkie roboty wymienione w B.08.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególni one w punkcie 5.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robót)
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badani a.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN- 78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objetych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.
D.03. Powłoki malarskie.
Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych
Malowanie ścian zewnętrznych
Malowanie elementów metalowych
1.4. Okreolenia podstawowe.
Okreolenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.1.Woda ( PN-EN 1008:2004 ).
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Rozcieńczalniki.
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę - do farb emulsyjnych,
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
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- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.3. Farby budowlane gotowe.
2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wymagania dla farb:
- lepkość umowna: min. 60,
- gęstość: max. 1,6 g/cm3
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentów: max. 90 m
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia
wyschnięcia - max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
- grubość -100-120 m
- przyczepność do podłoża - 1 stopień,
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje peknięcia lub odstawania od
podłoża,
- twardość względna - min. 0,1,
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia
powłoki,
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzi e nie może występować specherzenie
powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka sto kowe wg PNEN-ISO 90- 2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajność - 6-8 m2/dm3
czas schnięcia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajność - 6-10 m2/dm3
Farba silikatowa - do wnętrz i na zewnątrz. Farba silikatowa do wnętrz i na zewnątrz produkowana jest w
kolorze białym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowana w
opakowaniach 5 i 10 litrowych.
5.3. Środki gruntujące.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi :
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca sie gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:35 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powłoki malarskiej,
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem
1:1 (pokost:benzyna lakiernicza).
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Składowanie - Farba silikatowa:
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres składowania wynosi 12 miesięcy.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C.
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie
może spaść poniżej + 1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży.
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu,
wystających drutów, nacieków
zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnia zaprawą cementowo wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 85011:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.1.3. Przygotowanie podłoża - Farba silikatowa :
Farba silikatowa stosowana na wszystkie podłoża (cegła, gips, beton, płyty gipsowo-kartonowe). Wszystkie
powierzchnie,które nie będą malowane zakleić lub zakryć.
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. Należy usunąć odstające kawałki i płaty.
Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć wodą z amoniakiem, a następnie czystą wodą
lub oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej.
Podłoża mocno wchłaniające pokryć preparatem do gruntowania i impregnacji podłoży (należy zapoznać się z
instrukcją preparatów przed zastosowaniem). Do reperacji nie stosować materiałów zawierających wapno.
5.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej
ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1: 3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.3. Wykonywanie powłok malarskich.
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez
smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze
wzorcem, bez smug,
zacieków, uszkodzeń, zmarszczen, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity
połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych
odcieniach.
5.3.4. Farba silikatowa :
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +50C.
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +200C i wilgotności względnej powietrza 65%.
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie.
Warstwę świeżej farby należy chronić przed deszczem i nadmiernym wyschnięciem oraz mrozem.
Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca.
Nie dodawać kredy, wapna ani innych dodatków bez uzgodnienia z producentem.
5.4. Próbne wymalowania.
Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST należy dokonać
wymalowania na próbnym podłożu ( zagruntowanej płycie suchego tynku ) o wymiar ach ok. 2 m2.
Ekspozycja próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. Próbnik farb elewacyjnych powinien być
zamocowany na elewacji, a farb wewnętrznych we wnętrzu budynku. Ostatecznej akceptacji kolorystyki
obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z Przedstawicielem
MKZ, Projektantem i Dekoratorem wnętrz.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni
- sprawdzenie wsiąkliwości
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża
- sprawdzenie czystości
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej ni po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy
którekolwiek z badan dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i
wykonać powtórnie.
Jednostkami obmiaru są:
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża.
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadaj1ce
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed
gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków,
pęcherzy odstających płatów powłoki,widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym
powierzchnie malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne.
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
rusztowań oraz ich demontażu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności dotyczące wykonanie montażu i
demontażu rusztowań.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST "Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót robót podano w ST
"Wymagania ogólne"
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano robót podano w ST
"Wymagania ogólne". Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano robót podano w ST
"Wymagania ogólne"
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano robót podano w ST "Wymagania ogólne" .
Rusztowania powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach
polskich jak i przez producenta rusztowań.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
5.2. Używane materiały i wykonywane czynności
Do wykonywania robót należy stosować:
– zestaw rusztowań przyściennych.
Wymagane czynności:
– posadowienie stojaków,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: - Montaż i demontaż rusztowań
– Montaż rusztowań,
– mocowanie rusztowań do ścian,
– wykonanie pionów komunikacyjnych,
– wykonanie zabezpieczeń ochronnych,
– demontaż rusztowań.
5.3. Zasady wykonania robót
5.3.1. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i demontażu rusztowań powinni zostać przeszkoleni w
zakresie wykonania danego typu rusztowań.
5.3.2. Ustawienie, wykonanie lub demontaż rusztowań jest zabronione:
– podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10 m/s,
– w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,
– o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność.
5.3.3. Rusztowanie powinno być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych ilości
materiałów oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla
danego rodzaju robót.
5.3.4. Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp .przedmiotów jako rusztowań lub podpór pomostów roboczych
jest zabronione.
5.3.5. Obciążenie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników oraz
pozostawienie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione.
5.3.5. Użytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór
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techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonania określonych robót zapisem w dzienniku
budowy, dokonanym przez kierownika budowy.
5.3.5. Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a ponadto po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.
5.4. Montaż rusztowań
5.4.1. Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, a szerokość pomostu
roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,7 m; wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m,
licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej; w przypadkach
konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego budynku wysokość kondygnacji rusztowania może
być odpowiednio niższa.
5.4.2. Kotwienie i stężenia wykonać zgodnie z wytycznymi montażu rusztowań rurowych.
5.4.3. Rusztowanie powinno być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych ilości
materiałów oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla
danego rodzaju robót.
5.4.4. Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż:
– 15 mm - przy wysokości rusztowania poniżej 10 m,
– 25 mm - przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m,
Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji powinno być nie przekraczać 10 mm.
5.4.5. Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być
większa niż 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej
rusztowania 30 mm.
5.4.6. Drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie w
stosunku do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niż 65o
5.4.7. Układanie pomostów roboczych, wykonanie pionów komunikacyjnych i wysięgników transportowych
oraz urządzeń piorunochronnych.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: ST-06.00.00 - Montaż i demontaż
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5.5. demontaż rusztowań
5.5.1. demontaż rusztowań danego typu należy wykonać zgodnie z instrukcją szczegółową zaakceptowaną
przez kierownika budowy.
5.5.2. demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych materiałów i
narzędzi z pomostów roboczych.
5.5.3. Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac oczyszczających na
pomoście najwyżej położonym.
5.5.4. Przy demontażu rusztowania zabrania się zrzucania jego elementów z wysokości. Elementy powinny
być opuszczone w sposób bezpieczny.
5.6. Obciążenie eksploatacyjne
5.6.1. Masa materiałów potrzebnych do wykonania robót gromadzona na pomoście roboczym powinna być
mniejsza o 30 kg od dopuszczalnego obciążenia Użytkowego.
5.6.2. Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone skupiskami materiałów i osób powyżej
dopuszczalnego obciążenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcja rusztowania należy zabezpieczyć
przed wtargnięciem osób niepowołanych na pomosty robocze.
5.6.3. Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy
wywołują drgania, jeżeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatorów. Węże do tłoczenia zaprawy należy
podwieszać do elementów konstrukcji rusztowań w sposób przegubowy.
5.6.4. Obciążenie i praca na dwóch lub więcej pomostach na różnych poziomach rusztowania znajdujących
się w jednej linii pionowej jest zabroniona.
5.7. Utrzymanie porządku na rusztowaniu
5.7.1. Pomosty robocze i schodnie należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych.
5.7.2. W okresie zimowym pomosty i schodnie należy oczyszczać z lodu oraz śniegu niezwłocznie po
zakończeniu opadu śniegu oraz posypać materiałami zwiększającymi tarcie (np. piasek itp.).
5.8. Odprowadzenie wody z podłoża
5.8.1. Podłoże, na którym ustawione jest rusztowanie powinno być utrzymane w stanie przystosowanym do
natychmiastowego odprowadzenia wód opadowych poza obręb rusztowania.
5.8.2. W przypadku uszkodzenia podłoża pod rusztowaniem przez wodę należy je niezwłocznie
doprowadzić do stanu jego wymaganej wytrzymałości.
5.9. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami
5.8.1. Odbojnice
– do zabezpieczenia konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów należy stosować odbojnice
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(drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne siły dynamiczne pojazdów,
– wielkość prześwitu odboju w rusztowaniu na przejazd powinna być dostosowana do gabarytu pojazdów z
ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3,0 m,
– znajdujące się przy przyjeździe stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny być zabezpieczone
odbojnicami,
– łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione.
5.8.2. Daszki ochronne
– rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz miejscach przejazdów i przejść
powinny mięć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40o do
poziomu,
– przejścia i przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi o szerokości
większej o co najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu , dochodzącymi do ścian budynku,
– odległość daszku w najniższym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza niż 240 cm,
– wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu rusztowania do krawędzi
daszku, powinna być nie mniejsza niż:
a) 220 cm - przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m,
b) 350 cm - przy rusztowaniu o wysokości powyżej 20,0 m,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: ST-06.00.00 - Montaż i demontaż
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5.8.3. Konstrukcja daszka nie powinna obciążać mimośrodowo konstrukcji rusztowań, a stojaki
podpierające konstrukcji daszków powinny być oddalone od ulicznych co najmniej o 50 cm.
5.8.4. Sygnały ostrzegawcze
– miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz w czasie
wykonania robót na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych, umieszczonych na
widocznych miejscach. Napisy umieszczone na tablicach powinny być czytelne z odległości 10 m.
Tablice należy umieszczać na wysokości 250 cm nad terenem,
– na rusztowaniu i wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym
obciążeniu pomostów rusztowań i pomostu wyciągu.
5.8.5. Urządzenia odgromowe
Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromową przed
wyładowywaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych i zasadami w WTWiO, tom
V.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST "Wymagania ogólne".
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane przeglądom:
– codziennie, przez brygadzistę Użytkującego rusztowanie,
– co 10 dni przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego
przez kierownika budowy,
– doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty
Użytkującego rusztowanie.
Badania doraźne należy przeprowadzić po silnym wiatrach, burzach, długotrwałych opadach
atmosferycznych lub z innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonania robót budowlanych
bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na
rusztowaniu.
Zakres czynności obejmujące poszczególne przeglądy powinien być ujęty w instrukcjach szczegółowych
montażu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania.
Wyniki przeglądu należy wpisać do dziennika budowy.
Badania rusztowań:
– badania części składowych rusztowań,
– badania wszystkich zamontowanych rusztowań.
Badanie zamontowanych rusztowań powinno być przeprowadzone na podstawie:
– kompletu dokumentacji,
– niezbędnych przyrządów pomiarowych,
– wyniku badań gruntu, oporności uziomu i innych.
Badania należy przeprowadzać w sposób przewidziany w normie państwowej dotyczącej rusztowań.
Odbiór rusztowań.
Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganiami powinno obejmować następujące badania:
– sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowań, oględziny zewnętrzne
elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów,
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– sprawdzenie złączy,
– inne podane w normie państwowej.
Przed przystąpieniem do badań elementy rusztowań powinny być podzielone na partie zawierające
elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.
Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić w całości lub jego części
niezbędnej do wykonania robót. Badania należy przeprowadzić po zakończeniu robót montażowych.
Badanie rusztowań powinno obejmować sprawdzenie:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: ST-06.00.00 - Montaż i demontaż
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– wymagań ogólnych,
– stanu podłoża posadowienia rusztowania,
– wykonania złączy, stężeń, zakotwień, pomostów roboczych i zabezpieczających, urządzeń
komunikacyjnych i transportowych, urządzeń piorunochronnych, linii energetycznych oraz zabezpieczeń.
Rusztowanie należy uważać za prawidłowo zamontowane, jeżeli wszystkie badania dały dodatni wynik. W
przypadku stwierdzenia niezgodności, usterki należy usunąć i dokonać ponownego odbioru rusztowania.
Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta decyzja o
dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do Użytku.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2, co jest zgodne z jednostkami obmiarowymi wg Przedmiaru Robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) inspektor nadzoru dokona odbioru
zgodnie z ST "Wymagania ogólne".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Stosować wg zasad ogólnych ST "Wymagania ogólne".
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Przepisy wymienione w ST "Wymagania ogólne".
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Instalacje sanitarne
1. Część Ogólna
1.1. NAZWA ZADANIA
PRZEBUDOWA
PRZESTRZENI
EKSPOZYCYJNEJ
ORAZ
STREFY
WROCŁAW
PRZY PLACU
WEJŚCIOWEJ MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO
STRZEGOMSKIM 2 WE WROCŁAWIU
1.2. PRZEDMIOT STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie wykonania instalacji sanitarnych, zgodnie z projektem wykonawczym.
1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.4 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują
wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót instalacyjno-montażowych.
1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszym STWiORB obejmują roboty budowlane w
zakresie instalacji wentylacji, Wody i kanalizacji.
1.5. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, winny być
rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora
nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót.
Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny
być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.
1.6. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
Zamawiającego, Sporządzoną przez Wykonawcę.
1.7. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I STWIORB
Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania
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wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach
umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali
rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
dokumentacją projektową lub STWiORB.

materiały

będą

zgodne

z

Dane określone w dokumentacji projektowej lub w STWiORB będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.8. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
1.8.1. Informacje o organizacji budowy
Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami
aktualnych zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków
umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji
budowlanych.
Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie
sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne a także dostęp do
energii elektrycznej, wody i sposób odprowadzenia ścieków.
Wykonawca robót ma zapewnić:
•

ogrodzenie placu budowy,

•

odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione
miejsca magazynowania materiałów,

•

odpowiednie dojazdy na plac budowy,

•

zasilanie placu budowy w energią elektryczną w potrzebnych ilościach i
parametrach.
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Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn
(sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym,
o nawierzchni
dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek,
załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów.
Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków
transportowych, przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów
oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i
położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość
dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych
przedmiotów bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na
budowie.
1.8.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca ma obowiązek:
•

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu budowy,

•

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań ma mieć szczególny wzgląd na lokalizację baz,
składowisk, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pyłami i gazami i możliwością powstania pożaru.
1.8.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą
dopuszczone do użycia. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.8.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
W czasie realizacji robót Wykonawca będzie
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

przestrzegać

przepisów

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.8.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
ma utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym wskutek
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.8.6. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót
(do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne
lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót,
do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.8.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
1.9. NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT
Roboty związane z montażem instalacji sanitarnych, kod CPV:
45332000-3 Instalacje wody i kanalizacji
45331000-6
Instalowanie
klimatyzacyjnych

urządzeń

grzewczych,

wentylacyjnych

i

1.10. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami ujętymi
w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie
10 niniejszego opracowania. Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia
należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
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Obiekt budowlany - stale lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiące
bazę techniczno-użytkową. wyposażone w instalacje i urządzenia niezbędne do
spełnienia przeznaczonych im funkcji.
Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i
opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, niezbędne do jednoznacznego
określenia parametrów technicznych oraz sposobu wykonania zadania
budowlanego lub jego elementów.
Dziennik budowy - urzędowy dokument wydawany przez właściwy organ
administracji państwowej służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie
realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robot,
przekazywania poleceń i korespondencji między Inwestorem, Wykonawcą i
Projektantem.
Dzień - każdy z dni kalendarzowych, rozpoczynający i kończący się o północy.
Dzień roboczy - wszystkie dni, za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzenia badań i
prób związanych z oceną jakości materiałów i robot.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacjami.
Odbiór - ocena robot wykonanych przez Wykonawcę.
Odpowiednia /bliska/ zgodność - zgodność wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robot.
Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do
wykonania zadania budowlanego.
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod budowlą.
Pozwolenie na budowę - zezwolenie właściwych organów administracji
państwowej na wykonanie robot.
Projektant - uprawniona
dokumentacji projektowej.

osoba

prawna

lub

fizyczna

będąca

autorem

Przedmiar robot - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca
szczegółowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robot.
Roboty - wszystkie czynności i usługi mające
prawidłowego i terminowego zakończenia realizacji.

na

celu

zapewnienie

Roboty podstawowe - jest to minimalny zakres prac, które po wykonaniu są
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
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Rysunki - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB
- zbiór obowiązujących wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby
wykonania robót, ich kontroli oraz zasady odbiorów i podstawy płatności,
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego
elementu, stanowiąca integralną część Kontraktu.
Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do
konserwacji i obsługi, potrzebne do prawidłowego prowadzenia budowy.
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania
budowlanego lub robót na warunkach określonych w Kontrakcie Inwestor przyjął,
albo legalni następcy prawni tej osoby.
Zadanie budowlane - częściowe przedsięwzięcie budowlane, stanowiące
odrębną całość budowlaną, konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do
samodzielnego spełnienia funkcji techniczno-użytkowych.
Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inwestora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.

2. Wyroby budowlane – przechowywanie i transport
2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych lub próbki do
zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła
nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.
2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie
przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez
Inwestora.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych, suchych i odpowiednio ogrzewanych.
Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w
oddzielnych
pomieszczeniach
z zachowaniem
odpowiednich
przepisów
p/pożarowych i bhp.
2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.
Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w dokumentacji
projektowej.

3. Sprzęt i maszyny
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości w zawartym w projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej lub w STWiORB i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca
dostarczy
Inspektorowi
Nadzoru
kopie
dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
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użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.

4. Środki transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej lub w STWiORB i
wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
4.1. TRANSPORT ELEMENTÓW INSTALACJI SANITARNYCH
4.1.2. Przewody wentylacyjne
Transport przewodów ze względu na ich długości fabryczne i gabaryty musi się
odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
W czasie przewozu elementów należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one
przemieszczeniom w czasie jazdy.
Elementy wentylacji powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych,
suchych bądź na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

4.1.3. Inne wyroby.
Armatura, kształtki i inne elementy budowanej instalacji powinny być pakowane i
transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozją. Przewóz powinien się odbywać
krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami
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atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed
korozją, natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami.
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o
wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0 o C.
Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne
działające korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z
dala od urządzeń grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp
do wszystkich materiałów.

5. Wykonanie robót
5.1. OPIS OGÓLNY
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
instalacyjne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, lub wymaganiami STWiORB, projektu organizacji
robót oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez Inwestora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej lub w STWiORB, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wykonawca robót może przystąpić do montażu urządzeń dopiero po otrzymaniu
od Inwestora potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i
odebrane zgodnie z obowiązującymi STWiORB cz. budowlanej.
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5.3. ROBOTY INSTALACYJNO – MONTAŻOWE
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną
wraz z urządzeniem. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych
na konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy
konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub
wynikający z technologii montażu danego urządzenia.
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie
montaż urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu
betonu.
5.4. KOORDYNACJA PRAC
Ze względu na technologię wylewania w obiekcie betonowych ścian
konstrukcyjnych, wykonawca robót musi uczestniczyć aktywnie na etapie
wylewania ścian. Wykonawca konstrukcji musi przewidzieć w ścianach wnęki,
otwory montażowe i bruzdy dla montażu urządzeń i osprzętu.
5.5. OPIS SZCZEGÓŁOWY
Wymagania odnośnie rozwiązań szczegółowych robót budowlano –
montażowych ujęto w Opisie Technicznym oraz na rysunkach dokumentacji
projektu wykonawczego.
5.6. PRÓBY MONTAŻOWE
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące
badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem i
Inspektorem Nadzoru.
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.
5.7. DEMONTAŻ INSTALACJI SANITARNYCH
W budynkach lub pomieszczeniach modernizowanych należy wykonać demontaż
instalacji wraz z osprzętem.
Podczas demontażu instalacji należy zachować ostrożność. Prace musi
nadzorować osoba z doświadczeniem i uprawnieniami w konserwacji obiektów
zabytkowych.
5.8. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy
uporządkowania terenu w zakresie wykonanych przez siebie robót.
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6. Kontrola jakości robót
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową lub
STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
Część ogólną opisującą:
•

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

•

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

•

bhp,

•

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

•

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych elementów robót,

•

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,

•

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

•

sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a
wyciąganych
wniosków,
proponowany
sposób
i
formę
także
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
•

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i
urządzenia pomiarowo-kontrolne,

•

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i
załadunku i wyładunku materiałów , konstrukcji itp.,

•

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w
czasie transportu,

•

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania
poszczególnych elementów robót,

•

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi
wymaganiom.

•

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiągnąć założoną jakość robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.
6.3. ZAKRES KONTROLI
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego
prac będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora.
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności
wykonanych robót będą usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym
przez Inwestora.
6.4. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania
wymaganego w projekcie lub STWiORB, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inwestora.
Należy wykonać następujące pomiary i badania:
•

bakteriologiczne badanie wody,

•

próby i badanie szczelności i ciśnienia,

•

nieniszczącego badania spawów,

•

rozruchów urządzeń dokonanych przez autoryzowany serwis,

•

zabezpieczeń antykorozyjnych,

•

odbiorcze oznakowania instalacji,

•

zabezpieczenia
instalacji
wodociągowej
wody
ciepłej
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury,

•

efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej,

•

natężenia hałasu wywołanego przez prace instalacji wodociągowej,

•

zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów
zwrotnych,
- 15 -
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6.5. RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w
programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi
STWiORB.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez
projekt lub STWiORB, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. DOKUMENTY BUDOWY
6.7.1. Dziennik budowy
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i
Inwestora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
•

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

•

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

•

uzgodnienie przez Inwestora
harmonogramów robót,

•

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

•

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

•

uwagi i polecenia Inwestora,

•

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

•

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

•

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

•

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z
warunkami klimatycznymi,

•

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

•

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robót,

•

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

•

inne istotne informacje o przebiegu robót.

programu

zapewnienia

jakości

i

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania
poleceń Wykonawcy robót.
6.7.2. Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarów.
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6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:
•

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

•

protokoły przekazania terenu budowy,

•

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

•

protokoły odbioru robót,

•

protokoły z narad i ustaleń,

•

korespondencję na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym
kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inwestora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót
będą zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli projekt, STWiORB lub przedmiar robót właściwe dla danych robót nie
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona
przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami projektu, przedmiaru robót lub STWiORB.
Jednostką obmiarową dla instalacji są :
[szt] – urządzenia,
[m] – rury.
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót
będą zaakceptowane przez Inwestora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w
robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiór robót budowlanych
8.1. PRÓBY ODBIORCZE
W momencie gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i
że wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on
wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich
przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji.
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Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole,
sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do
usunięcia stwierdzonych usterek.
Wówczas gdy w.w. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający,
wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin
gotowości instalacji do odbioru końcowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:
•

instrukcje pracy i obsługi urządzeń,

•

dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

•

szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę
zainstalowanych urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i
pomiarów,

•

atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń.

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia
prób i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne
dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.
8.2. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich
STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
•

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

•

odbiorowi częściowemu,

•

odbiorowi ostatecznemu,

•

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele właścicieli tych
sieci i urządzeń podziemnych jakie zostały w trakcie robót odkryte i
zabezpieczone, zgodnie z treścią właściwych uzgodnień.
Gotowość danej części robót do
dziennika budowy i jednoczesnym
przeprowadzony niezwłocznie, nie
zgłoszenia wpisem do dziennika
Inwestora.

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
budowy i powiadomienia o tym fakcie
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową
lub STWiORB i uprzednimi ustaleniami
8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.5. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową lub STWiORB.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych
asortymentach
nieznacznie
odbiega
od
wymaganej
dokumentacją projektową lub STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
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zobowiązany

przygotować

•

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

•

ustalenia technologiczne,

•

dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

•

wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub STWiORB,

•

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
zgodnie z projektem lub STWiORB,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w
okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.5
„Odbiór ostateczny robót”.

9. Sposób rozliczeń robót tymczasowych i prac towarzyszących
Podstawy płatności podane są w Warunkach Kontraktu
Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty
koniecznych informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą
przetargu. Obowiązkiem oferenta jest złożenie oferty uwzględniającej wszelkie
dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały
wymagania Inwestora i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest
zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem.
Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami
zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

10. Dokumenty odniesienia i przepisy związane
Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z
2003r. z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 108, poz. 953),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
21.04.2006r. – w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80, poz. 563),
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociągowych”,
Wytyczne
projektowania
instalacji
INSTAL,Warszawa, maj 1995)

centralnego

ogrzewania

(COBRTI

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
aprobaty techniczne ITB,
instrukcje producentów,

PN-EN 1886:2001

Wentylacja
budynków
–
Centrale
wentylacyjne
klimatyzacyjne – Właściwości mechaniczne.

ENV 12097:1997

Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania
dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające
konserwację sieci przewodów.

PN-EN 12236:2003

Wentylacja budynków. Powieszenia i podpory przewodów
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe

PN-87/B-02151/02

Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku
w pomieszczeniach

PN-B-03434:1999

Wentylacja – przewody
wymagania i badania

PN-B-76001:1996

Wentylacja- Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania
i badania.

PN-B-76002:1976

Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek
wentylacyjnych blaszanych

PZPN-EN 12599

Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji.
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PN-EN ISO 6708: 1998

Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 4064-2+Adl:1997

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-92/B-01706

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu

PN-B-OI706:1992/Az :1999

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

PN-80/C-89203

Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-ISO 6761:1996

Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania.

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa
do malowania. Ogólne wytyczne
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