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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZA - WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Nazwa zamówienia: 
„Przebudowa lokalu mieszkalno – biurowego na cele oświatowe.”  
 
Lokalizacja: Szklarska Poręba, ulica Górna 29, nr ewidencyjny 193, obręb 2, AM 6.  
 
Inwestor: Powiat Jeleniogórski, Publiczna Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna,  
58 – 580 Szklarska Poręba, ulica Jedności Narodowej 11. 

 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, wspólne 
dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: Przebudowa lokalu 
mieszkalno – biurowego na cele oświatowe, Szklarska Poręba, ulica Górna 29, nr ewidencyjny 193, obręb 
2, AM 6.  
1.3.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy 
 i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik 
zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych objętych 
przedmiotem zamówienia, obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, 
które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje 
się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
1.4.  Zakres Robót objętych S T        
1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 
Roboty budowlane w szczególności obejmują: 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421132-8 Instalowanie okien 
45421131-1 Instalowanie drzwi 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45410000-4 Tynkowanie 
45432110-8 Kładzenie podłóg 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45431100-8 Kładzenie terakoty 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45442100-8 Roboty malarskie 
45330000-9         Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
453311000-7       Instalowanie centralnego ogrzewania 
45310000-3         Roboty instalacyjne elektryczne  
45322100- 3        Izolacja cieplna 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest  równieŜ zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
- Wywóz gruzu  
1.6. Informacje o terenie budowy 
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Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, zimnej wody i odbioru ścieków.  
Inwestycja znajduje się w wolnostojącym budynku uŜyteczności publicznej ( oświata), parterowym.. 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze ST.  
1.7.2. Zgodność Robót z ST. 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru stanowią część 
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. 
Dane określone w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  
i wykazywać bliską 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 ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zapewnienie ochrony 
własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów 
z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań 
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 
1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności zobowiązany jest 
wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a takŜe zapewni odzieŜ ochronną dla pracowników 
zatrudnionych na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. 
1.7.6. Organizacja planu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- Utrzymania porządku na placu budowy; 
- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- Utrzymania porządku i czystości na placu budowy. 
1.8.     Określenia podstawowe 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona ( uprawnienia budowlane wymagane 
przepisami prawa budowlanego), upowaŜniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu  
w sprawach realizacji umowy.  
Zarządzający realizacją umowy, InŜynier budowy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego – w ramach 
posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , 
przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru  
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
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Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości  
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się takŜe odbiór części Robót wykonanych w stanie nadającym 
się do uŜytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego zadania objętego umową, który jest traktowany 
jako „odbiór końcowy”. 
Odbiór końcowy – formalna nazwa czynności polegających na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców 
materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
Zamawiający – naleŜy przez to rozumieć Inwestora zadania tj. Powiat Jeleniogórski, Publiczna Poradnia 

Psychologiczno -    Pedagogiczna, 58 – 580 Szklarska Poręba, ulica Jedności Narodowej 
11. 

Wyrób budowlany – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  
w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
          
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane  
o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w ST w celu udokumentowania Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do wbudowania i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej jeden tydzień przed uŜyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Spełniać będzie równieŜ normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy nie mogą być dopuszczone do 
realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan 
i jakość transportowanych materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów 
 i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takŜe  
w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) 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 kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów    
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Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru. 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

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

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny dla zapewnienia wykonana Robót zgodnie 
 z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem ewentualnych  badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3.  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Wykonawca, na zlecenie Inspektora nadzoru będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez Inspektora nadzoru  zaakceptowany. 
6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
6.6.  Badania prowadzone przez InŜyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po dokonaniu uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
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dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy.  JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący Ŝe 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, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 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. Materiały, które nie będą  spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
 z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
6.8.  Dokumenty budowy 
6.8.1.Dziennik Budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku 
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 roku , pozycja 1409 ze zmianami) 
oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
 z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 
z 2002r., poz. 953). 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym   obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć  przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
   Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 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 Inspektora nadzoru, 
 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

 i ostatecznych odbiorów Robót, 



 

9 
 

 
- zapytania, 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 jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

6.8.2.Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na 
kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.  
 

6.8.3.Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
 i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej  
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru 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 
Inspektora nadzoru. 
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7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Obmiaru naleŜy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania 
 i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami 
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  
Obmiar powierzchni naleŜy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót naleŜy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami 
nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
(NaleŜy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy 
punktami skrajnymi złoŜonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy 
obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami 
i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną 
powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy załoŜeniu pominięcia w tym rachunku 
powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania Robót. 
7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej 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 wykonywane 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 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
• dokumentacją kosztorysową  
• kosztorysem ofertowym 
• ustaleniami z inwestorem 
• wiedzą i sztuką budowlaną 
• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu 

robót. 
8.1.  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 umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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 Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 8.2.  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. 
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8.3.  Odbiór wstępny 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 Inspektora 
nadzoru. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Kosztorysową i ST . 
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 w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Umownych. 
8.4.  Dokumenty do odbioru wstępnego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 

 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

 i  ew. PZJ. 
 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
 z ST i ew. PZJ. 

 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 
10. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według 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 według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5.  Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
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odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
 i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej  
i w Dokumentacji Kosztorysowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 

• koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 
• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonane zgodnie z warunkami umowy.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 
2. ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 roku 
, pozycja 1409 ze zmianami), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaŜowych ARKADY-1987r.; 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 
71poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
 

 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
 II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1 .     Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych powyŜej. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie prac demontaŜowych i rozbiórkowych. 
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 
- wykucie z muru ościeŜnic drewnianych drzwiowych, 
- wykucie z muru ościeŜnic drewnianych okiennych, 
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- wykucie z muru podokienników ( drewnianych i stalowych), 
- wykucie otworów w ścianach z cegieł grubości ½ cegły, 
-poszerzenie otworów pionowych1/2 cegły x1/2 cegły na zaprawie   cementowo – wapiennej,  
- zerwania posadzki z tworzyw sztucznych, 
- rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, 
-rozebranie ścianki z cegieł grubości ½ cegły na zaprawie cementowo -  wapiennej, 
- rozebranie ścianek działowych GK grubości 5cm’ 
- rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo – wapiennej, 
- rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych, 
- rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych ułoŜonych na wpust lub wpółwpust, 
- odbicie tynków wewnętrznych wykonanych z zaprawy cementowo –wapiennej na ścianach, filarach 

 i pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5m², 
- rozebranie rury spustowej z blachy, 
- odbicie tynków zewnętrznych wykonanych z zaprawy cementowo –wapiennej na ścianach, filarach 

i pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5m², 
- demontaŜ podejść odpływowych z rur Ŝeliwnych, 
- demontaŜ rurociągu stalowego ocynkowanego, 
-demontaŜ urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i  odpływowych, 
- demontaŜ baterii, 
- demontaŜ zaworów, 
- demontaŜ rurociągów stalowych gazowych spawanych ( w tym podejścia do gazomierza), 
- demontaŜ kuchni gazowej, 
- demontaŜ pieca gazowego dwufunkcyjnego, 
- demontaŜ łączników instalacyjnych oświetlenia podtynkowych, 
- demontaŜ opraw świetlówkowych z rastrami z tworzyw sztucznych lub metalu, 
- demontaŜ grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego, 
- demontaŜ rurociągu miedzianego lutowanego, 
- rozebranie rury spustowej z blachy, 
- odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej, 
- demontaŜ balustrad schodowych metalowych prostych  
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 
 
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz cementowo – wapienny, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy 
metalowe (złom),inne; 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. JeŜeli długość przewoŜonych elementów jest większa niŜ 
długość samochodu to wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość i właściwość przewoŜonych materiałów i sprzętów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych naleŜy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
5.2.  Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 
47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.  
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien 
on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru. Elementy 
i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte  
z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi wykonać 
na własny koszt i przedłoŜyć ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, oraz 
sprawdzeniu braku zagroŜeń na miejscu budowy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 
- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość 
zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 
- wyznaczenie zakresu prac, 
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demontaŜu, 
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie podłoŜa po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
- selektywne złoŜenie odpadów w kontenerach. 
 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
- załadunek odpadów, 
- zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
- utylizację odpadów. 
Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonane zgodnie z warunkami umowy.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 roku 
, pozycja 1409 ze zmianami), 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
 i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
 i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 
 
 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
III. STOLARKA DRZWIOWA i OKIENNA. 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót wymiany stolarki i montaŜu nowej związanych z realizacją zadania 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie drzwi zewnętrznych,  wewnętrznych i okien. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
montaŜem drzwi i okien. 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- montaŜ stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, 
- montaŜ wewnętrznej stolarki okiennej,  
- drobne prace wykończeniowe. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montaŜem drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, 
okien oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
2.2.  Drzwi 
-    Drzwi zewnętrzne metalowe pełne, ocieplone, 
-    Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe jednostronne, 
-   Skrzydła drzwiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne płytowe, pełne fabrycznie   wykończone o zwiększonej 

izolacyjności akustycznej, klamka, okucia, 
-   Skrzydła drzwiowe jednoskrzydłowe pełne, pełne fabrycznie   wykończone,  
-   Skrzydła drzwiowe łazienkowe jednoskrzydłowe, fabrycznie   wykończone, 
-   OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,  
-  Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW z szybą antywłamaniową, 
-   Podokienniki drewniane lub z PCV, 
-   materiały pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka . 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym sprzętem 
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potrzebnym do montaŜu i demontaŜu okien i drzwi. 
 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz przesunięciem lub 
utratą stateczności. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować  
w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami,. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2.  Sprawdzenie stolarki 
Przed wbudowaniem stolarki naleŜy sprawdzić, czy: 
- naroŜa ościeŜnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone), 
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
 
5.3.  Przygotowanie ościeŜy 
OścieŜa muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproŜa w poziomie.  
Brak prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeŜy muszą mieć zatartą zaprawę, 
 a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 
np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.4.  MontaŜ stolarki 
5.4.1. Do montaŜu stolarki moŜna przystąpić w tych częściach budynku, które są wysuszone i zabezpieczone 
przed opadami atmosferycznymi. 
5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeŜnice naleŜy umieścić  
w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do ościeŜy. 
5.4.3. Szczeliny pomiędzy ościeŜami i ościeŜnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar po 
wyschnięciu naleŜy usunąć lub kitem trwale plastycznym. 
5.4.4. OścieŜnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. 
5.4.5. Po osadzeniu skrzydeł naleŜy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów 
okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
5.4.6. W celu ochrony ościeŜnice naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – do czasu 
zakończenia prac budowlanych. 
5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie 
więcej niŜ 3 mm. 
5.4.8. RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Luzy między skrzydłami +2 
Między skrzydłami a ościeŜnicą –1 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieŜąco, w miarę postępu 
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robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z kosztorysem i 
wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw i jakości materiałów, 
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest  szt. montowanych drzwi i okien. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł, 
- montaŜ okuć, 
- dopasowanie i wyregulowanie. 
Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonane zgodnie z warunkami umowy.  
 
 

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
IV. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
 i okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.3 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na miejscu. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
- wykonania ręcznego tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III na ścianach,  
- wykonania ręcznego tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kat. III na ościeŜach otworów, 
- przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby i zdzieraniem tapet, 
- szpachlowanie, 
- przygotowania podłoŜa pod okładziny ścienne z płytek z kamienia sztucznego, 
- wykonanie okładziny z kamienia sztucznego, 
- wykonania gładzi gipsowych grubości 3mm jednowarstwowych  na ścianach , na podłoŜu z tynku, 
- wykonania okładzin gipsowo – kartonowych pojedynczych na stropach, na rusztach metalowych 
podwójnych podwieszonych – GK zwykłe. 
PowyŜszy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne 
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z 
OST. 
1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót 
określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  
z dokumentacją kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST. 
2.2.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.3.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki zdodatkiem ŜuŜla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy 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 naleŜy dobierać 
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.5.  Gładź szpachlowa 
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów. 
Wykonywanie gładzi gipsowych, moŜe odbywać się na podłoŜach mineralnych, takich jak tynki cementowe, 
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cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoŜa gipsowe. NaleŜy zwrócić uwagę na działanie korozyjne 
gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie naleŜy stosować na elementy ze stali, a pozostające w kontakcie 
 z gipsem, naleŜy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 
2.6. Tynki gipsowe 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do uŜycia 
natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie 
moŜna podzielić na: 
- gipsy tynkarskie, 
- gipsy szpachlowe, 
- tynki cienkowarstwowe, 
- gładzie. 
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz 
chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki 
 i podnoszących przyczepność do podłoŜa. Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje róŜne 
zuŜycie na kaŜdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka  
i zastosowanie. 
Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 
- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania 
wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm. 
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie podłoŜa 
mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). 
Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłoŜach drewnianych, metalowych oraz  
z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem 
wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki 
którym uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G słuŜą do 
wyrównywania i szpachlowania podłoŜy gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy 
szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz wypełnienia 
niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B 
stosowane są do wyrównywania podłoŜy wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-
wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłoŜach. Mogą być nakładane na gładkie podłoŜa 
budowlane lub na odnawialne stare podłoŜa tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe 
mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki 
cienkowarstwowe słuŜą do wykonywania pocienionych wypraw na równych podłoŜach betonowych oraz na 
tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
2.7.  Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18; 
- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość <3;ścieraność III-IV 
2.8.  Listwa wykańczająca 
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury 
2.9.  Klej do płytek 
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 
2.10.  Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 
2.11.  Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoŜy na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka 
grzybobójczego, w kolorze fugi. 
2.12.  Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji okładzin. 
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3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST. 
3.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót okładzinowych naleŜy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- szlifierki kątowe, 
- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z moŜliwością cięcia pod kątem, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 
3.3.  Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- betoniarkami do przygotowania zapraw, 
- agregatem tynkarskim, 
- mieszarka do zapraw 
- drobny sprzętem pomocniczym. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST . 
4.2.  Wymagania szczegółowe 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 
uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy 
zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości 
materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się 
tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niŜsza niŜ 5°C. 
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych moŜna przystąpić dopiero po: 
- wykonaniu ścianek działowych, 
- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona naleŜycie zabezpieczona, załoŜeniu instalacji i orurowań, 
- zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 
 
5.2.  Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. Tynki 
naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniŜej 0°C. W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających. 
 5.3.  Przygotowanie podłoŜy 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 
lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
5.4.  Tynki w technologii tradycyjnej 
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po wykonaniu 
instalacji.  
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, 
nierdzewnych listew naroŜnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i 
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gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź naleŜy 
nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie naraŜonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach naraŜonych na zawilgocenie. 
5.4.1. Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać z zaprawy 
cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12cm zagłębienia stoŜka pomiarowego. 
Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. 
Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm. zanurzenia stoŜkapomiarowego. Grubość narzutu 
powinna wynosić 8-15 mm. Narzut powinien być zatarty na gładko. NaleŜy stosować zaprawy cementowo-
wapienne w tynkach naraŜonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne 
odchyłki – od płaszczyzny 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej dł. Łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie 
powierzchni i krawędzi od kierunku:- 
- pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm. 
- poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi. 
5.5.  Wykonywanie tynków gipsowych 
Przyczepność tynku gipsowego zaleŜy głównie od rodzaju podłoŜa. Do właściwości podłoŜa naleŜy zawsze 
dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. NaleŜy zawsze przed rozpoczęciem prac 
tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków 
gipsowych: 
- niewłaściwie przygotowane podłoŜe betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi, 
- zamarznięte podłoŜe, bardzo  
- tynkowanie mokrego betonu, 
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 
W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoŜa i występowania rys, naleŜy dodatkowo 
zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. W przypadku podłoŜa w postaci ścian murowanych z cegieł lub 
tzw. murów mieszanych naleŜy zadbać, aby takŜe spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być 
wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe 
przed tynkowaniem naleŜy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na 
tych podłoŜach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być 
ułoŜone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robót tynkowych z uŜyciem fabrycznie 
przygotowanych mieszanek określane są w instrukcjach producentów. NaleŜy nanosić je za pomocą wałka 
lub inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, naleŜy 
ją odpowiednio często mieszać w pojemniku. 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest nanoszenie 
mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. Zaprawy muszą 
być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do 
określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do 
właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania naleŜy stosować mieszadła mechaniczne, np. 
nakładki na wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera Ŝadnych grudek. 
PoniewaŜ tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, naleŜy przygotować taką ilość zaprawy, która 
zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne 
właściwości. Bardzo istotne jest, aby kaŜdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, 
poniewaŜ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace 
tynkarskie moŜna rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyjne, 
zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, zbadano  
i przygotowano podłoŜe, zasłonięto folią okna, ościeŜnice i grzejniki. 
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio przygotowane 
podłoŜe tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. NałoŜony, 
ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" 
przy uŜyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej 
czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. 
PoniewaŜ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie 
wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. Po 
krótkim okresie twardnienia powierzchnię naleŜy wygładzać przy uŜyciu odpowiednich narzędzi (kielni, 
pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się 
zamkniętą, chociaŜ nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie moŜe spowodować 
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tworzenie się pęcherzyków powietrza. Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają 
dodatkową tendencję do powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego 
nakładu pracy. W tym celu moŜna na powierzchni betonowej nałoŜyć dodatkową warstwę szpachli lub 
wykonać podkład gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku moŜna „ściąć" pęcherzyki 
powietrza pacą, a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. Przygotowaną 
masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z tworzywa 
sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoŜa. Masę naniesioną na ścianę 
wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności moŜna usunąć, szlifując powierzchnię 
odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię naleŜy ponownie zaszpachlować jak 
najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. W przypadku, gdy naleŜy wygładzić powierzchnię w ciągu 
jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten moŜna uzyskać, stosując technologię „mokre na 
mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas juŜ po 20 minutach od nałoŜenia pierwszej warstwy. Po 
wykonaniu tynków wewnętrznych naleŜy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia 
niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. 
Wszelkie niezbędne w tym celu czynności naleŜy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, Ŝe strumień gorącego powietrza nie moŜe 
być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilŜaczy powietrza powoduje zbyt 
szybkie „wyciągnięcie" wody wiąŜącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 
5.6.  Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robot okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoŜa. 
PodłoŜa betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych 
powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
wystąpienia nierówności naleŜy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawę cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien 
być dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku 
podłoŜy nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoŜe powinno spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łata 
kontrolna o długości 2 m, nie moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niŜ 3mm na 
długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 mm na wysokości 
kondygnacji,  
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe ni8 2 mm na 1m. 
- Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłoŜach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niŜszej niŜ M4. 
Wykonanie okładzin: 
- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według; wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. 
- PodłoŜe płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. 
- Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość, większą niŜ połowa płytki.  
- Przed układaniem płytek na ścianie naleŜy zamocować prosta, gładka łatę 
drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania łaty naleŜy uŜyć poziomnicy. 
- Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie 
przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zaleŜy od 
rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych okładzinie. 
- Kompozycje klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°.Kompozycja klejąca powinna być rozłoŜona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoŜa. Wielość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. 
- Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa 
z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałoŜona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zaleŜności od 
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rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
- Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym naroŜniku, jeŜeli wynika to z rozplanowania, Ŝe 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie naleŜy zacząć od 
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułoŜeniu płytki 
na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej 
wielkości spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania”. Płytki o duŜych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
- Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułoŜeniu wykładziny podłogowej. Płytki 
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 
- Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. Zalecane szerokości 
spoin w zaleŜności od wymiarów płytek. 
- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki 
dystansowe. 
- W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.  
- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
okładziny pocą gumowa. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
- Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
- Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
- JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜenie ich wilgotna gąbka. 
- Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla 
podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być 
uzaleŜniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawiane im wymagania. 
Impregnowane mogą być takŜe płytki. 
Ponadto : 
- Płytki naleŜy kleić na czyste i wysezonowane podłoŜe zachowując wymagany przez producenta reŜim 
technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie 
przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroŜy wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi.  
- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoŜa. 
- PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 
5.7.  Wykonywanie gładzi szpachlowej 
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do 
wykonania tych czynności uŜywa się szpachli gipsowych lub akrylowych. 
Przed przystąpieniem do szpachlowania naleŜy odpowiednio przygotować podłoŜe. Od prawidłowego 
przygotowania zaleŜy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. PodłoŜe kruche, pylące naleŜy 
zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia naleŜy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te 
wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoŜe moŜemy 
szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany uŜywamy siatek 
ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia 
powierzchni ściany moŜna zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, nakłada się 
cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. 
5.8. Wykonywanie okładzin z płyt gipsowo – kartonowych stropów.  
W projekcie załoŜono uŜycie płyt gipsowo – kartonowych na stropach, na rusztach metalowych podwójnych, 
podwieszonych – GK zwykłe. Ruszt stalowy z profili  sufitowych 60/27 mocowanych do podłoŜa 
elementami łączącymi typu ES. MoŜna zastosować równieŜ uŜyciem ściennych profili „U” o szerokości 
50mm, umocowanych do podłoŜa uchwytami typu ES.      
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST . 
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6.2.  Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieŜąco, w miarę postępu 
Robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót  
 z  Dokumentacją Kosztorysową  i wymaganiami OST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- prawidłowości wykonania podłoŜa 
- przyczepności tynków do podłoŜa 
- grubości tynków 
- wyglądu powierzchni tynków 
- wykończenia tynków w newralgicznych miejscach 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów 
z wymogami prawa. 
W odniesieniu do płyt gipsowo – kartonowych, częstotliwość oraz zakres badań płyt powinien być zgodny z 
PN – B – 79405 Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych. W szczególności powinna być oceniana : 
- równość powierzchni płyt, 
- naroŜniki i krawędzie, 
- wymiary płyt, 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcie płyt. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST . 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury. 
7.2.  Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą OST jest metr kwadratowy [m2]. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w OST. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST – OO Wymagania ogólne. Zasady rozliczania i płatności za wykonane 
roboty będą określone w umowie.  
9.2.  Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoŜa 
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych 
- przygotowanie podłoŜa pod płytki, 
- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej, 
- przyklejenie płytek, 
- fugowanie i uszczelnienie naroŜy, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
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PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasadyochrony. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN – B – 79405 Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych. 
PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane - Wymagania i metody badań. 

 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
V. PODŁOśA I POSADZKI, OKŁADZINY PODŁOGOWE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoŜy 
 i posadzek, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robot.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie podłoŜy i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem 
i wykończeniem podłoŜy i posadzek wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
- posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe, obiektowe ( zgrzewane), 
- ślepe podłogi z płyt wiórowych OSB-3/25mm, 
- warstwy wyrównawcze z zaprawy samopoziomującej grubości o grubości 5cm, 
- posadzki płytkowej  płytek kamionkowych GRES 30x30 cm układane na zaprawie klejowej , o grubości 

warstwy 5mm,  
PowyŜszy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne 
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej OST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z OST . 
1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  części I - OST. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, 
Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 
stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 
2.1.1. Preparat gruntujący 
do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego, nasiąkliwych 
elementów kamiennych oraz podłoŜy wykonanych z materiałów ceramicznych (np. murów ceglanych) 
 i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynków mineralnych.  
2.1.2. Gładź cementowa 
Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, 
2.1.3. Płytki – gresy 
NaleŜy stosować płytki ceramiczne piątej klasy twardości o przeciwpoślizgowej powierzchni, na schodach 
zewnętrznych ceramiczne terakotowe i gresy: 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych 
- wymiary 30 x 30 
- antypoślzgowość R9 
- ścieralność 3, 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 
Gresy wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa 8, 
- ścieralność V klasa ścieralności, 
- całej powierzchni przewidzianej do ułoŜenia wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodowe, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- naroŜniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 
 
2.1.4. Listwy cokołowe z glazury 
Listwy ceramiczne uŜywane są w pomieszczeniach o zawyŜonych wymaganiach  sanitarnych,  
z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej W zaleŜności od obciąŜenia zastosowane 
powinny być płytki 8,12,16,18 mm. Stosowanie płytek cieńszych ze względu na słabą wytrzymałość nie jest 
dopuszczone.  
2.1.5. Klej do płyt i płytek 
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoŜa i płytek 
nie mniejszej niŜ 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny. 
2.1.6. Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyŜszonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do 
szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne. 
2.1.7. Silikon do fug Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoŜy na które będzie nanoszony  
z dodatkiem środka grzybobójczego w kolorze fugi. 
2.1.8. Listwy wykończeniowe 
Listwy wykończeniowe łączące róŜne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz posiadać 
przeciwpoślizgowe wykończenia. Wymienione listwy muszą być przeznaczone do obciąŜeń planowanym  
w poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 
2.1.9. Zaprawa samopoziomująca 
Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoŜa nie mniejszej niŜ 2 MPa , kompatybilną 
z pozostałymi produktami (np. klejem). 
2.1.10. Wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, zgrzewane.  Kolory zastosowanej 
wykładziny według projektu budowlanego. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST . 
3.2.  Wymagania szczegółowe 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- wyciągiem budowlanym 
- drobnym sprzętem pomocniczym. 
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot wykładzinowych naleŜy stosować drobny sprzęt budowlany: 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
- wałki dociskowe, 
- frezarka ręczna lub mechaniczna, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
-  mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
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- pojemniki do kleju, 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w części I -  OST. 
4.2.  Wymagania szczegółowe 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię budowlaną 
w czasie transportu jak i składowania naleŜy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
4.2.1. Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłoŜyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić 
nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie -płytki składować  
w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 
5.1.1. Wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, zgrzewane: 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
-wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
2) Roboty wykładzinowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C 
 i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
3) Wykonane wykładziny i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem 
i przewiewem. 
5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. 
Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mięć jednakowa 
szerokość większa niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór 
kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Układanie płytek 
rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycje klejąca nakłada się na podłoŜe gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębata 
krawędzią ustawiona pod katem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoŜa. 
Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów konsystencja 
kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości płytek: 
- 50 x 50 mm – 3 mm 
- 100 x 100 mm – 4 mm 
- 150 x 150 mm – 6 mm 
- 200 x 200 mm – 6 mm 
- 250 x 250 mm – 8 mm 
- 300 x 300 mm – 10 mm 
- 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałoŜona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i 
równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałoŜeniu kompozycji 
klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. Nakładając pierwsza płytkę naleŜy 
ja lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na 
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szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 
się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek 
układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki. MoŜna to 
osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki dystansowe. Zaleca się następujące 
szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm – około 2 mm 
- od 100 do 200 mm – około 3 mm 
- od 200 do 600 mm – około 4 mm 
- powyŜej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ 
usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne 
i wykończeniowe. Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi 
stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie 
wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta 
w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed 
spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając 
zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę naleŜy 
dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. ŚwieŜa zaprawę moŜna dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez 
przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura 
i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich 
wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być takŜe 
płytki. Przed przystąpieniem do układania posadzek naleŜy : 
a) posadzkę z płytek moŜna wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy, 
 
b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie cementu,  
w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niŜsza niŜ  
5 stopni C, 
 
c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, równieŜ w posadzce powinna być wykonana 
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodo 
rozdziału, 
 
d) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem naleŜy usuwać niezwłocznie  
w trakcie wykonywania posadzki, 
 
e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; 
dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych 
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niŜ 3 mm na całej długości łaty, 
 
f) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ: 
- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego, 
- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego 
i trzeciego, 
 
f) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 
 
g) po wykonaniu fragmentu wykładziny naleŜy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu 
utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny naleŜy stosować wkładki dystansowe, 
 
h) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm - około 2 mm, 
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- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 
- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 
- powyŜej 600 mm - około 5 –20 mm, 
 
i) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 100 mm; 
cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 
 
j) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch odmiennych posadzek 
– posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie, 
 
k) po związaniu kleju naleŜy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk 
wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub 
zastosować specjalne wkładki. 
Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie powyŜszych czynności powinno 
być odnotowane w dzienniku budowy. 
 
5.1.3. Preparat gruntujący 
Preparat naleŜy nanieść równomiernie na podłoŜe w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy pędzla lub wałka 
malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasiąkliwych podłoŜach) lub 
malowania, np. farbą silikonową moŜna przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy preparatu, 
czyli po około 6 godzinach. Preparatu nie naleŜy uŜywać na podłoŜach, w których w układzie warstw (na 
głębokości penetracji preparatu) znajduje się materiał nieodporny na rozcieńczalnik organiczny, np. styropian 
znajdujący się pod warstwą zbrojącą w systemie ociepleń. W czasie pracy i po jej zakończeniu 
pomieszczenia naleŜy wietrzyć, aŜ do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiać otwartych 
pojemników. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie 
wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez 
Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoŜy i podkładów, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
6.2.  Dokładność wykonania, tolerancje 
- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 
- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów większych niŜ 2mm, 
- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 
- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny poziomej nie 
przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 
6.3.  Pozostałe wymagania 
- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
- NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
6.4.  Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na bieŜąco, w miarę 
postępu Robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami OST. 
W szczególności obejmują: 
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- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych Robót. 
- sprawdzenie stosowania się do reŜimu technologicznego 
- dokładność i staranność wykonania 
- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw 
 
6.5.  Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. 
Wszystkie materiały i, kompozycje klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji. 
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu 
powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych 
i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 
2-metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2- metrowej łaty i poziomnicy; 
- pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych t przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją 
projektową i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji 
Kosztorysowej i pomiaru w terenie. 
 
6.3. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych,  płytkarskich,  posadzek z tworzyw 
sztucznych. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Odbiór materiałów i robót 
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
8.3.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4.  Odbiór powinien obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości naleŜy 
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w OST.  
9.2.  Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek: 
- dostawę materiałów, 
 - badania na budowie i laboratoryjne, 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoŜa (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu 
betonowego), 
- ułoŜenie płytek, wykładziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki Ŝywicznej epoksydowej, 
- wypełnienie fug, 
- silikonowanie naroŜy, 
- roboty pomocnicze. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PNEN -14041 Posadzki z wykładziny dywanowej 
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
VI. ROBOTY MALARSKIE (WEWNĘTRZNE)  

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.4. Przedmiot  i zakres robót objętych ST. 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) nie naraŜonych na 
agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności: 
– przygotowanie podłoŜa, 
– wykonanie powłok malarskich. 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoŜy, wymagań dotyczących wykonania powłok 
malarskich wewnętrznych oraz ich odbiorów. 
 
 1.5.Określenia podstawowe.  
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w części I „Wymagania ogólne” a takŜe zdefiniowanymi poniŜej: 
 
PodłoŜe malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, 
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.  
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona na podłoŜu, 
decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.  
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Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – 
barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 
1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.7.Dokumentacja robót malarskich 
 
Roboty malarskie naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji ( projektu wykonawczego), zawierającej : 
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,  
– warunki uŜytkowania powłok malarskich 
Przy wykonywaniu robót malarskich naleŜy wykorzystywać ewentualnie takŜe: Protokół uzgodnień spisany 
 z udziałem inwestora przed realizacją robót. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części I 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu naleŜy zastosować farby emulsyjne do rozcieńczania wodą, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.4. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 
laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest uŜycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje  i muł. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej(szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia robót 
malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane  
w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C. JeŜeli nie ma 
moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy przechowywać w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach 
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chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny 
wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części I „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pędzle i wałki, 
–mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
– agregaty malarskie ze spręŜarkami, 
– drabiny i rusztowania. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 5.2. Warunki przystąpienia do 
robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie a takŜe kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych (biały montaŜ) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
• wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 
• ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie.  
Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 
• wykonaniu tzw. białego montaŜu, 
• ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych)                        
z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie 
5.3.1. Tynki zwykłe 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji 
technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani 
pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną 
przez producenta wyrobów malarskich. 
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1. 
Tablica 1 
Lp. Rodzaj farby przeznaczonych do malowania 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy mineralnych 
 
 

Największa Wilgotność 
podłoŜa, w % masy 

 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 
 

4 
 

2 Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 
 

3 
 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 
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4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
 
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.3.6. PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 
powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią 
wentylację. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 6.2. Badania przed 
przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy przeprowadzić badanie podłoŜy oraz materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1. Badania podłoŜy pod malowanie 
Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy wykonywać po otrzymaniu protokołu 
z ich przyjęcia. 
Badanie podłoŜa powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni  
z uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, 
czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność 
tynku, 
• płyt gipsowo-kartonowych– wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót tynkowych. 
Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni naleŜy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą 
ręką. Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny 
być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.2.2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać odpowiednim normom wymienionym 
w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. 
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach malarskich, 
– terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach, 
– wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną  
w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• koŜuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
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• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w 
szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 
podłoŜy i nakładania powłok malarskich. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
– jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania. Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym  
z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać za odporną na 
wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie, 
• na podłoŜach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 
oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 
podłoŜa. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 
kaŜdego z nich do 0,5 m2.  
 
6. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części I „Wymagania ogólne”. Odbiór robót zanikających 
 i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. 
Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru naleŜy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań naleŜy porównać 
 z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. JeŜeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie 
do robót malarskich. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoŜa. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badanie 
podłoŜy. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoŜy) oraz 
materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
6.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeŜeli umowa taką 
formę przewiduje). 
6.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana 
przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów 

i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru podłoŜy, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi  
w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. JeŜeli chociaŜby jeden 
wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku naleŜy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań: 
− jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić 
powłokę ponownie do odbioru, 
− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
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 a wykonawcą. 
6.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po uŜytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych 
robotach malarskich. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w części I „ Wymagania ogólne”. Zasady rozliczania i płatności za 
wykonane roboty będą określone w umowie.  
9.1.  Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w części I „ Wymagania ogóln”. Zasady rozliczania i płatności za wykonane 
roboty będą określone w umowie.  
9.2.  Składniki ceny 
Podstawę rozliczania robót malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres 
robót obejmujący roboty malarskie. Kwota ryczałtowa obejmująca roboty malarskie uwzględnia koszty 
wykonania następujących prac malarskich oraz prac z nimi związanych takich jak: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin lub montaŜ, demontaŜ i pracę rusztowań niezbędnych do wykonania    

robót malarskich, niezaleŜnie od wysokości prowadzenia prac, 
– zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
– ocenę i przygotowanie podłoŜy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej, 
– próby kolorów, 
– demontaŜ przed robotami malarskimi i montaŜ po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
– wykonanie prac malarskich, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
–oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 

technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
-  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j Dz. U. z 2004 r.. Nr 204, poz. 2087 

 z  późn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
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– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zm.). 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 
„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
  
  

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
VII. WYKONANIE OCIEPLENIA ELEWACJI BUDYNKU ZE STYROPIANU METODĄ 

 L-M Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ CIENKOWARSTWOWEJ Z 
AKRYLOWYCH TYNKÓW DEKORACYJNYCH. 
 
 1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku.( Odbicie tynków zewnętrznych elewacji i rozbiórka 
rur spustowych, rozbiórka balustrad metalowych schodowych, prostych o wysokości 1.1O m,    zostało ujęte 
w ST – roboty rozbiórkowe.)     
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robot objętych ST 
W ramach zadania przewiduje się wykonanie ocieplenia ścian kondygnacji nadziemnej budynku ze 
styropianu, wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonywanych 
ręcznie z przygotowaniem podłoŜa, wykonanie rur spustowych z gotowych elementów z blachy tytan – 
cynku, wykonanie ścieków z elementów prefabrykowanych korytkowych na podsypce piaskowej jako 
odprowadzeni wód opadowych z rur spustowych od budynku na teren zielony. Wymiana balustrad 
metalowych schodowych, prostych o wysokości 1.1O m.   
1.4. Określenia podstawowe,  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST , są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i określeniami zawartymi w części I – Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w części I - Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed rozpoczęciem robot izolacyjnych naleŜy: 
- sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 
- zadbać o prawidłową organizację placu budowy, 
- zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu. 
Rozpoczęcie robót  ociepleniowych  moŜe nastąpić, jeŜeli: 
((roboty  demontaŜ i montaŜ okien ) , wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: 
szkło, okładziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne itp., zostaną 
odpowiednio zabezpieczone i osłonięte, widoczne zawilgocone miejsca w podłoŜu ulegną wyschnięciu 
(roboty wewnętrzne „mokre” powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak 
zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach 
zewnętrznych), na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną 
wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji 
wykończonej ociepleniem, zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia  
z innymi elementami budynku, przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny 
ocieplane zostaną rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie Inspektora nadzoru. 
Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę musi 
być rejestrowany w dzienniku budowy. 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych naleŜy bezwzględnie przestrzegać reŜimu technologicznego,  



 

39 
 

a w szczególności: naleŜy stosować wyłącznie „systemy zamknięte” . Niedopuszczalne jest mieszanie 
elementów i komponentów, pochodzących z róŜnych systemów, gdyŜ grozi to powstaniem szkód 
i powoduje utratę gwarancji producenta; wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego 
muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; w czasie 
wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoŜa nie powinna być niŜsza niŜ +5C, 
 a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niŜsza niŜ +8 C; zapewnia to 
odpowiednie warunki wiązania; podczas wykonywania robot i w fazie wiązania materiały naleŜy chronić 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagroŜone 
płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć; rusztowania ustawiać z wystarczająco duŜym odstępem od 
powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga 
odbioru technicznego. 
2. Materiały 
Materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone  
w   przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni 
lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, naleŜy stosować materiały zgodnie 
 z przedmiarem robót , sztuką budowlaną i ST. 
Materiały: 
2.1.Płyty styropianowe 
OCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU 
Płyty o grubościach 15 cm ( frezowane , łączenie na zakładkę ) 
CHARAKTERYSTYKA PŁYT (o parametrach nie gorszych niŜ): 
1. Współczynnik przewodzenia ciepła: max. 0,040 W/mK (w temp. 23oC) - wymagany wg PN-B-
20130:1999 
2. Chłonność wody: chłonność wody po 24 godzinach wymagany wg procedury w PN-B-20130:1999 max. 
1,8% 
Paroprzepuszczalność : Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej = 35 
Odporność na ściskanie: NapręŜenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: min. 80,0 kPa - 
wymagany wg PN-B-20130:1999 
Wytrzymałość na rozrywanie: Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni płyt: : min. 
100,0 kPa - wymagany wg PN-B-20130:1999 
Zdolność samogaśnięcia: Zgodnie z PN-B-20130:1999 płyty klasyfikowane jako FS, czyli samogasnące, 
zawierające środki obniŜające palność. ( obecne oznaczenie - EPS) 
Klasa reakcji na ogień E. 
Wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN-B-20130:1999 
Ponadto: 
wymiary - nie większe niŜ 600 x 1200 mm + 0,3%, grubość zgodna z projektem technicznym ocieplenia, 
struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, 
powierzchnia płyt - szorstka, po krojeniu z bloków, 
krawędzie płyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 
sezonowanie – w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania 
2.2.Tkaniny zbrojące 
Do wykonywania ocieplenia naleŜy stosować tkaninę z włókna szklanego spełniającą następujące 
wymagania : 
SIATKA Z WŁOKNA SZKLANEGO o parametrach nie gorszych niŜ: 
1. Siatka o gramaturze 145 -160 (+- 5 g) g/m2 

2. Siła zrywająca �} ca: 1500(N/50mm) 

Tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego, pozostałe 
wymagania powinny być zgodne z PN - 92/P - 85010, 
2.3. Kleje i masy klejące 
Do przyklejania płyt styropianowych do podłoŜa oraz do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniającej do 
płyt styropianowych, moŜna stosować np. następujące kleje i masy klejące produkowane w kraju: 
Zaprawa klejąca, do mocowania płyt styropianowych do podłoŜa, 
Masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę tynkarską, 
Zaprawę klejową naleŜy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 
ZAPRAWA KLEJĄCA O ZWIĘKSZONEJ ELASTYCZNOŚCI I PRZYCZEPNOŚCI DO MOCOWANIA 
PŁYT STYROPIANOWYCH I WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ, DO STOSOWANIA 
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ. o parametrach nie gorszych niŜ: 
DANE TECHNICZNE 
Proporcje mieszanki 0,20÷0,22 l wody na 1 kg zaprawy 5,00÷5,50 l wody na 25 kg zaprawy 
Czas gotowości zaprawy do pracy 4 godziny 
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Czas otwarty pracy min. 25 minut 
Przyczepność do betonu min. 0,6 MPa ; do styropianu min. 0,1 MPa 
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 
Temperatura podłoŜa i otoczenia od +5°C do +25°C 
Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 
Gęstość nasypowa ok. 1,3 kg/dm3 
Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm 
Max. grubość warstwy zaprawy 5 mm 
2.4.Łączniki do mocowania styropianu do podłoŜa 
Do mocowania płyt styropianowych stosować naleŜy dyble tworzywowe 10 mm grubości i średnicy trzpienia 
min.60 mm .Długość w zaleŜności od grubości styropianu : - zakotwienie w ścianie min. 6 cm.  
Ilość łączników na 1 m² – min 4 sztuk 
2.5.Masy tynkarskie 
Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych naleŜy stosować tynk 
cienkościenny akrylowy dekoracyjny wykonywany ręcznie .  
DANE TECHNICZNE 
Przyczepność do betonu min. 0,3 MPa 
Temperatura podłoŜa i otoczenia od +5°C do +25°C 
Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 
Gęstość gotowego wyrobu ok. 1,9 g/cm3 
Opor dyfuzyjny max. 2 m 
Klasyfikacja ogniowa NRO 
Kolorystyka tynku według Projektu budowlanego.  
2.6.Profile metalowe 
Do obróbki naroŜników oraz krawędzi naleŜy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu. 
Z reguły są to: 
a) kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z uŜyciem styropianowych płyt 
termoizolacyjnych), 
b) kątowniki z tzw. siatki pancernej. 
c) kątowniki ze stali szlachetnej, 
d) kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
2.7.Materiały uszczelniające 
Taśma uszczelniająca z impregnowanego, ekspandującego miękkiego tworzywa piankowego 
Uszczelka hydrofobowa na bazie neoprenu. 
Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedokładnie zamontowanych płyt ociepleniowych 
. 
3.Sprzęt 
Do wykonywania robot ociepleniowych naleŜy stosować następujące narzędzia : 
1. szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni ścian ( ręcznie i mechanicznie ), 
2. szpachle i packi ( metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego ) do nakładania mas klejących i mas 
tynkarskich, 
3. piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noŜe do cięcia płyt styropianowych, 
4. pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównania powierzchni przyklejonych do płyt 
styropianowych, 
5. noŜyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, 
6. łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych, 
7. sita o oczkach l mm do przesiewania pisku. 
8. Do wykonywania robot ocieplających naleŜy stosować następujący sprzęt i urządzenia 
9. mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o pojemności około 40 -60 l do 
przygotowania masy klejącej, 
11.urządzenia transportu pionowego 
12.rusztowania stojakowe stałe lub wiszące, 
13.aparaty do zmywania wodą podłoŜa ściennego. 
4.Ogólne warunki wykonywania robót 
Ocieplenie ścian metodą " bezspoinową " powinno być wykonywane ściśle według wytycznych 
szczegółowych - wyłącznie przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze 
Roboty ociepleniowe wykonać naleŜy według wytycznych określonych w świadectwie dopuszczenia ITB 
nr334/02. Budynek przeznaczony do ocieplenia ścian zewnętrznych powinien być naleŜycie   wykonania 
robót. Dotyczy to zarówno podłoŜa tj. powierzchni zewnętrznej ścian jak i otoczenia budynku. Roboty 
ociepleniowe prowadzić naleŜy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie niŜszej 
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niŜ + 5 ° C i nie wyŜszej niŜ + 25 ° C. Takie warunki temperatury powinny panować przez co najmniej24 
godziny przed rozpoczęciem robot. Zaleca się, aby wilgotność względna powietrza nie była niŜsza niŜ 55%. 
Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być chronione przed 
uszkodzeniami i deszczem. 
Warstwy materiałowe powinny być chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zarówno 
podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałoŜeniu. Powierzchnie robocze powinny być chronione 
przed kondensacją pary wodnej i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym za pomocą osłon z brezentu 
lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia 
warstw materiałów. 
Wykonanie robot ociepleniowych powinno być skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi  
w budynku. NaleŜy zadbać o to, aby roboty były wykonane przez wystarczający zespół pracowników 
dysponujących właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak, aby roboty były wykonywane 
 w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie robot. 
Warunkiem wykonywania robot ociepleniowych metodą bezspoinową jest stabilność podłoŜa gwarantująca 
określone połączenie warstwy ociepleniowej z podłoŜem. W celu zapewnienia właściwej przyczepności 
warstwy ociepleniowej do podłoŜa, powinno ono znajdować się w stanie powietrzno - suchym  
a powierzchnia podłoŜa powinna być oczyszczona z luźnych cząsteczek, pyłu i zanieczyszczeń. 
Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a mające wpływ na trwałość 
 i estetyczny wygląd elewacji powinny być wykonane przed pracami ociepleniowymi. 
Przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą " bezspoinową " powinna być zachowana 
następująca kolejność: 
a) prace przygotowawcze ( kompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaŜ rusztowań, zdjęcie 
obróbek blacharskich), 
b) sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
c) cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
d) przygotowanie masy klejącej, 
e) nakładanie dolnej warstwy elewacji z wtopieniem w nią tkaniny z włókna szklanego, 
f) wykonanie zewnętrznej warstwy elewacji, 
g) wykonanie robot malarskich zewnętrznych, 
h) demontaŜ rusztowań, 
i) uporządkowanie terenu wokół budynku 
5. Roboty przygotowawcze: 
Przed rozpoczęciem prac przy ocieplaniu ścian naleŜy zdemontować parapety, obróbki blacharskie, rynny 
 i rury spustowe. NaleŜy odpowiednio zabezpieczyć napowietrzne przyłącze elektryczne, po wcześniejszym 
ustaleniu warunków prowadzenia robot z dysponentem sieci. Całą powierzchnię ściany naleŜy zmyć wodą 
pod ciśnieniem. Przyklejanie płyt moŜna rozpocząć po całkowitym wyschnięciu powierzchni. 
NaleŜy wykonać próby przyklejania styropianu - przykleić 8 - 10 próbek o wymiarach 10 x 10 cm i po 
 4 dniach spróbować ręcznie oderwać. Wytrzymałość podłoŜa jest wystarczająca, jeŜeli styropian ulegnie 
rozerwaniu. JeŜeli próbki oderwą się wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, Ŝe podłoŜe nie zostało 
wystarczająco oczyszczone lub, Ŝe wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W takim 
przypadku naleŜy dokładniej oczyścić ścianę lub usunąć warstwę wierzchnią i ponownie wykonać próbę 
przyklejenia. JeŜeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, Ŝe klej ma zbyt małą wytrzymałość 
 i takiego kleju nie moŜna stosować. Ze względu na wysokość budynku i dostępność ścian, naleŜy oprócz 
przyklejenia zastosować łączniki tworzywowe do mocowania styropianu w ilości nie mniejszej niŜ 2 sztuki 
na kaŜdą płytę. 
5.1. Przygotowanie mas klejących: 
Zaprawę wyrównawczą oraz zaprawę klejową naleŜy wykonać ściśle według instrukcji producenta. 
5.2. Przyklejanie płyt styropianowych: 
Po przygotowaniu powierzchni ściany i po wykonaniu prób, zdjęciu obróbek blacharskich, parapetów i rur 
spustowych naleŜy przystąpić do przyklejania płyt styropianowych począwszy od dołu budynku. 
Płyty moŜna przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 5o C. 
Do przyklejania płyt styropianowych naleŜy zastosować klej i zaprawę wyrównawczą wymienione  
w punkcie 6.5. Masę klejącą naleŜy nakładać na obrzeŜach płyty styropianowej pasami o szerokości 3 -4 cm 
w odległości około 3 cm od krawędzi, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Na 
środkowej części płyty naleŜy nałoŜyć 10 - 12 placków Po nałoŜeniu masy klejącej, płytę naleŜy 
bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie packą 
drewnianą aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co się sprawdza przez przyłoŜenie łaty. 
JeŜeli masa klejąca zostanie wyciśnięta poza obrys płyty, trzeba ją bezzwłocznie usunąć. Niedopuszczalne 
jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie czy poruszanie płyt. 
W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej naleŜy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze 
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ściany, oczyścić płytę, po czym ponownie nałoŜyć klej i przykleić płytę właściwie. 
Płyty naleŜy przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu 
spoin.  
Układ płyt styropianowych na ścianie: 
Płyty styropianowe naleŜy układać na styk. Niedopuszczalne są szczeliny większe niŜ 2 mm. Większe 
szczeliny naleŜy wypełnić paskami styropianu. Nie moŜna wypełniać szczelin masą klejącą. 
Niedopuszczalne jest występowanie na powierzchni styropianu nierówności większych niŜ 3 mm. W celu 
wyrównania przyklejonych płyt naleŜy całą powierzchnię przeszlifować packami długości około 40 cm 
wyłoŜonymi papierem ściernym. 
ZuŜycie masy klejącej do przyklejania płyt styropianowych do podłoŜa wynosi około 6 kg / m2. 
5.3. Przyklejanie tkaniny zbrojącej: 
Przyklejanie tkaniny zbrojącej moŜna rozpocząć najwcześniej 3 dni od chwili przyklejenia styropianu, 
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze nie niŜszej niŜ 5o C i nie wyŜszej niŜ 25o C. JeŜeli jest 
zapowiadany spadek temperatury poniŜej 0o C w ciągu 24 godzin - nie naleŜy rozpoczynać klejenia tkaniny 
zbrojącej nawet, jeŜeli temperatura w czasie pracy wynosi ponad 5o C. 
Masę klejącą naleŜy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych, rozpoczynając od góry ściany, pasami 
pionowymi, ciągłą warstwą o grubości około 3 mm i szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałoŜeniu masy 
klejącej naleŜy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojącą rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w miarę 
przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi drewnianej lub stalowej. Tkanina powinna być 
napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny naleŜy 
nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości około 1 mm w celu całkowitego przykrycia tkaniny. 
Przy nakładaniu tej warstwy naleŜy całą powierzchnię dokładnie wyrównać, powinna jednak pozostać 
szorstka dla uzyskania lepszej przyczepności mas tynkarskich. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej 
tkaninie powinna wynosić nie mniej niŜ 3 mm i nie więcej niŜ 6 mm. 
Naklejona tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy 
tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niŜ 50 mm w pionie i poziomie. 
Sposób przyklejania tkaniny zbrojącej na ścianie bez otworów 
Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było moŜliwe wyklejenie ościeŜy okiennych na całej ich 
głębokości. NaroŜniki otworów okiennych powinny być wzmocnione przez naklejenie na styropianie 
kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm  
Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie moŜe być ucięta na krawędzi naroŜnika, lecz naleŜy ją wywinąć na 
ścianę sąsiednią pasem szerokości przynajmniej 15 cm. W taki sam sposób naleŜy wywinąć tkaninę na 
ościeŜa okienne. 
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich 
naroŜnikach pionowych na parterze oraz w naroŜnikach ościeŜy wszystkich okien naleŜy przed wyklejeniem 
tkaniny wkleić perforowane kątowniki wzmacniające  
 
5.4. Wykonywanie mas wypraw elewacyjnych tynkarskich: 
Wyprawy elewacyjne moŜna wykonywać nie wcześniej niŜ 3 dni po naklejeniu na styropianie tkaniny 
zbrojącej polipropylenowej lub szklanej. Wykonanie wypraw elewacyjnych naleŜy prowadzić  
w temperaturach nie niŜszych niŜ 5o C i nie wyŜszych niŜ 25o C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw 
elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeŜeli w ciągu najbliŜszych 24 godzin 
zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0o C. 
Przed nałoŜeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej z tkaniny propylenowej naleŜy usunąć wystające 
włókna na stykach połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub wtopienie - np. za pomocą lampy 
lutowniczej. 
Do wykonania wypraw elewacyjnych naleŜy stosować gotową masę tynkarską zgodnie z załączoną 
instrukcją.. 
5.5. Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych: 
Ocieplenie ościeŜy okiennych: do ocieplenia ościeŜy okiennych naleŜy stosować płyty styropianowe  
o grubości 4,0 cm lecz nie mniejszej niŜ 2 cm , do zabezpieczenia naroŜników wypukłych ( równieŜ opasek 
wokół okien i gzymsów), naleŜy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki naleŜy 
przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę szklaną lub polipropylenową  
z wywinięciem jej, co najmniej 15 cm na ścianę przyległą z kaŜdej strony naroŜnika; wykonać nowe parapety 
dopasowując je do nowej grubości ścian. Parapety te powinny wystawać poza lico ściany, co najmniej 40 
mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej; 
wykonać nowe obróbki blacharskie dopasowując je do nowej grubości ścian. Obróbki powinny wystawać 
poza lico ściany, co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację 
przed zaciekami wody deszczowej; 
6. Kontrola jakości robót 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom  specyfikacji technicznej , sztuki 
budowlanej  oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
6.3. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z umową  i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne zasady kontroli jakości , podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Kontroli podlega wykonanie: 
Kontrola przygotowania podłoŜa 
polega na sprawdzeniu czy podłoŜe zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano 
uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych 
polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin. 
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych 
polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoŜy  
o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie 
prób wyrywania łączników). 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej 
polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów 
siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia 
warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. 
Kontroli podlega równieŜ prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroŜy 
zewnętrznych, ościeŜy i naroŜy otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości 
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania 
polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich 
polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem 
dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej 
polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. 
Wymagania co do równości powierzchni oraz krawędzi: 
● odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 
 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), 
● odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niz 2 mm na 1 m i nie więcej niŜ 
30mm na całej wysokości budynku, 
● dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji- 
10mm, dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niŜ 30mm na całej wysokości budynku, 
● odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 
być większe niŜ 7mm. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest : m2 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru jakości robót, podano w części I - Ogólna Specyfikacja Techniczna. Odbiorowi 
podlega wykonanie ocieplenia ścian budynku. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-MontaŜowych. 
Roboty związane z ociepleniem ścian metodą " bezspoinową " powinny być wykonane przez 
wyspecjalizowaną firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. 
Przy wykonywaniu robot niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a takŜe nadzór 
inwestorski i autorski. 
Częściowe odbiory robot polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane 
właściwie. Odbiorem technicznym częściowym naleŜy objąć następujące etapy robót: 
a)przygotowanie powierzchni ścian ( podłoŜe pod układ ociepleniowy ). 
b)przymocowanie do podłoŜa płyt styropianowych, 
c)wykonanie warstwy zbrojeniowej 
d)wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej, 
Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku. Odbioru robót powinien 
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dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy róbot. 
Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy, polegający na sprawdzeniu 
zgodności wykonanego ocieplenia ze sztuką budowlaną i z umową  . 
9. Płatności 
Zgodnie z dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w pkt 1.3. niniejszej specyfikacji 
technicznej. Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o 
wyniki pomiarów. Cena robót obejmuje: 
a) prace pomiarowe 
b) zakup i załadunek materiałów 
c) rozładunek materiałów 
d) dzierŜawa / zakup rusztowania 
e) montaŜ / demontaŜ rusztowania 
f) dzierŜawa i eksploatacja sprzętu 
g) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych 
h) uporządkowanie miejsca prowadzenia robot 
Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonane zgodnie z warunkami umowy.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
-  „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
 –„Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 
 – „Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
–„Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 
 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja”. 
-  PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
VIII. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.  

 
1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonaniem instalacji elektrycznych. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują instalacje 
elektryczne, a w szczególności: 
Osadzenie w podłoŜu kołków plastikowych w gotowych ślepych otworach – miejsce montaŜu ściana lub 
strop. 
MontaŜ na gotowym podłoŜu konstrukcji wsporczych. 
Przygotowanie podłoŜa pod umocowanie osprzętu instalacyjnego 
MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek podtynkowych o średnicy do 80mm 
MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek podtynkowych o średnicy do 60mm 
MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych 2-biegunowych 
MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych świecznikowych 
MontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 
MontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych 
Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe 
MontaŜ opraw oświetleniowych – oświetlenia ogólnego 
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego pierwszy pomiar 
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego kaŜdy następny pomiar 
Sprawdzenie działania wyłącznika róŜnicowo-prądowego 
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2. MATERIAŁY. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą ustaleniu poŜądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty 
(wyroby) innych producentów pod warunkiem: 
– spełniania tych samych właściwości technicznych 
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 
uzyskanie akceptacji projektanta). 
Do wykonania i montaŜu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 
budowlanych naleŜy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upowaŜniony 
przedstawiciel: 
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności, 
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do 
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), 
aprobaty techniczne, 
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego  
w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
 i bezpieczeństwa, 
– wydał oświadczenie, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyŜej nie wymienionych, jest moŜliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym 
montaŜu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

 
2.1 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych wg zasad 

niniejszej specyfikacji są: 
       - przewód płaski łączny, przekrój Ŝył do 7,5mm²,YDYzo 3x2,5 mm², 
       - przewód płaski łączny, przekrój Ŝył do 7,5mm²,YDYzo 3x1,5 mm², 
       - przewód płaski łączny, przekrój Ŝył do 7,5mm²,YDYzo 4x1,5 mm², 

- gniazda wtyczkowe podtynkowe 2 – biegunowe, 
- puszki bakelitowe o średnicy do 60 mm, 
- puszki bakelitowe o średnicy do 80 mm, 
- łączniki instalacyjne podtynkowe świecznikowe w puszce instalacyjnej, 
- oprawy oświetleniowe – oprawy Ŝarowe. 

Materiały pomocnicze 
-  śruby; 
- puszki instalacyjne bakelitowe: 
- źródła światła; 
-  osłony przewodów; 
-  końcówki kablowe; 
-  uchwyty kablowe; 
-  kołki rozporowe plastykowe; 
-  wazelina techniczna. 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny spełnić warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub 
innym umownym warunkom . 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wg zasad niniejszych ST są : 
· oprawy wg PN-84/E-02033 
· przewody wg PN-90/E-01201 ; PN-90/E-05023 
· osprzęt wg PN-92/M-51004/01 ;PN-89/E-05028 ; PN-E-05033 : 1994 
2.2 Składowanie materiałów 
Materiały naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, 
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przewietrzanych i dobrze oświetlonych . 
Gospodarkę materiałami naleŜy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla 
przedsiębiorstw budowlano - montaŜowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne 
roboty instalacyjno -montaŜowe. 
W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być 
opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w 
porozumieniu z kierownikiem budowy . Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i 
konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. rury 
instalacyjne, kable i przewody, osprzęt naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 
przewietrzanych i oświetlonych. 
Rury naleŜy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie składowania powinny 
znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być 
ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułoŜone poziomo. 
 
KaŜdy materiał w całej ilości powinien pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie materiału i jego jakość, 
określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 
2.3 Wykonawca powinien: 
(a) dokonać uzgodnień dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej partii materiału; 
(b) dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót; 
(c) zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla kaŜdej jednorazowo wysyłanej partii 
materiału, zawierający następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- datę i numer kolejny badania, 
- oznaczenie wg PN i BN, 
- pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. 
3. SPRZĘT I TRANSPORT. 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości . 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny moŜna uruchomić dopiero po uprzednim 
zbadaniu ich stanu technicznego i działania. NaleŜy je zabezpieczyć przed moŜliwością uruchomienia przez 
osoby niepowołane. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. 

 
3. WYKONYWANIE ROBÓT. 
Wykonując roboty związane z instalacjami elektrycznymi naleŜy kierować się ogólnymi zasadami, a w 
szczególności: naleŜy zapewnić równomierne obciąŜenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych; 
tablice z aparatami zabezpieczającymi naleŜy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
- łatwy dostęp; 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób; 
- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda; 
- gniazda wtyczkowe i wyłączniki naleŜy instalować w sposób nie kolidujący z wyposaŜeniem 
pomieszczenia;  
- w łazienkach naleŜy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu  
z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych; 
- połoŜenie wyłączników klawiszowych naleŜy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe; 
 - pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym naleŜy instalować w takim połoŜeniu, aby styk ten 
występował u góry; 
- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych naleŜy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny - do prawego bieguna; 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem instalacji 
elektrycznych. 
 
3.1 Trasowanie 
- wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku; 
- mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach, 
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Trasowanie naleŜy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji 
 i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
3.2 Kucie bruzd i zaprawienie wnęk  
- jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, naleŜy je wykonać przy montaŜu instalacji. 
- bruzdy naleŜy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 
- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. 
- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
- przebicia przez ściany naleŜy wykonywać w taki sposób, aby rurę moŜna było wyginać łagodnymi łukami,  
  
3.3 Ustalenie miejsc montaŜu opraw i osprzętu 
Osprzęt instalować zgodnie z projektem wykonawczym. 
 
3.4 Przejścia przez ściany i stropy 
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą  

być chronione przed uszkodzeniami. 
- przejścia wymienione wyŜej naleŜy wykonywać w przepustach rurowych. 
- przejścia między strefami poŜarowymi uszczelnić materiałami o klasie odporności 60. 
- przejścia między pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, 
  zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. 
- obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym moŜna 
stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 
 
3.5 Roboty instalacyjno – montaŜowe 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać 
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. 
Główne ciągi instalacji układać w rurkach elektroinstalacyjnych oraz pod tynkiem. Do wyposaŜenia 
technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza się instalacje ciepłej i zimnej wody klimatyzacji, 
wentylacji, kanalizacji, piorunochronną i telekomunikacyjną . 
Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zaleŜności, a takŜe 
powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie projektowania budowy , modernizacji bądź remontu. 
W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby 
wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na 
otoczenie budynku. 
Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i współpracujących z nią urządzeń, 
takie jak zwarcia, przeciąŜenia, przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do powstania zagroŜeń. 
ZagroŜenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i urządzeń podwyŜszonych 
temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się przyczyną poŜaru. 
Z kolei inne niŜ elektryczne, wymienione wyŜej instalacje powinny być tak prowadzone, aby czynności przy 
ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyŜ grozi 
to poraŜeniem osób wykonujących te czynności. Chodzi tu głównie o zapewnienie takich odległości 
pomiędzy instalacjami, aby moŜna było swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do 
prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych. 
Poszczególne obwody rozprowadzić w korytkach, w przestrzeni stropu podwieszanego ( ciągi główne ) oraz 
pod tynkiem. Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia 
ich warstwą co najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy bądź same przewody 
mocować na powierzchni ścian i stropów juŜ wcześniej otynkowanych. 
  
3.6 Układanie rur i osadzanie puszek. 
Rury naleŜy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
Łuki z rur sztywnych naleŜy wykonywać przy uŜyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie 
ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie moŜe być większe niŜ 15% wewnętrznej 
średnicy rury. 
Łączenie rur naleŜy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek dwukielichowych. 
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu 
ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem naleŜy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur . Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na 
głębokość do 5 mm. 
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 3.7 Wciąganie przewodów do rur 
Do wcześniej ułoŜonych rur, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, naleŜy wciągać 
przewody przy uŜyciu spręŜyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem. 
Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 
  
 3.8 Mocowanie puszek 
Puszki naleŜy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków 
rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki naleŜy mocować za pomocą wkrętów do drewna. 
Puszki po zamontowaniu naleŜy przykryć pokrywami montaŜowymi. MoŜliwe jest stosowanie puszek  
i sprzętu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej.  
  
3.9 Układanie i mocowanie przewodów w tynku 
a) instalacje wtynkowe naleŜy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów 
wieloŜyłowych płaskich. 
b) na podłoŜu z drewna lub innych materiałów palnych moŜna układać przewody na warstwie zaprawy 
murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od ściany. Przewody mające dwie warstwy 
izolacji, tj. izolację kaŜdej Ŝyły oraz wspólną powłokę, moŜna układać bezpośrednio na podłoŜu drewnianym 
lub z innego materiału palnego, jeŜeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niŜ 16 A. 
c) przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyŜkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
Przewód neutralny powinien być nieco dłuŜszy niŜ przewody fazowe. 
d) zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu naleŜy przeciąć wzdłuŜ mostki 
pomiędzy Ŝyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. 
e) podłoŜe do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
f) przewody naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą klamerek. Dopuszcza się równieŜ mocowanie za 
pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. 
g) mocowanie klamerkami lub gwoździkami naleŜy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak, 
aby nie uszkodzić izolacji Ŝył przewodu; Zabrania się zaginania gwoździków na przewodzie. 
h) do puszek naleŜy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody 
naleŜy prowadzić obok puszki. 
i) przed tynkowaniem końce przewodów naleŜy zwinąć w luźny krąŜek i włoŜyć do puszek, a puszki zakryć 
pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 
j) zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi,  
\w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur wg p. 5.4.1. 
 
3.10  Przygotowanie końców Ŝył i łączenie przewodów 
1. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
2.W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo 
ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia naleŜy uzgodnić  
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. 
3.Pprzewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. 
4. Do danego zacisku naleŜy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich 
zacisk ten jest przystosowany. 
5.W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone 
przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. 
6.Długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych.  
W przypadku stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
8.Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 
3.11 Podejścia do odbiorników 
1) Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
2) Podejścia od przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych 
pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach: Rury i kanały muszą 
spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości 
koniecznej dla danego odbiornika. 
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3) Podejścia w górę od przewodów ułoŜonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja, lecz 
samo podejście przez strop naleŜy wykonać zgodnie z p. 5.3.4. 
4) Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju 
stosuje się najczęściej do: 
- opraw oświetleniowych, 
- odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, 
w korytkach itp. 
Podejścia zwieszakowe naleŜy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zaleŜności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
5) Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia naleŜy wykonywać 
przewodami ułoŜonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takŜe na innego 
rodzaju podłoŜach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 
 
3.12  Przyłączanie odbiorników 
a) Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
b) Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym 
Ŝe dzielą się na dwa rodzaje: 
- przyłączenia sztywne, 
- przyłączenia elastyczne. 
c) Przyłączenia sztywne naleŜy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników 
oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, zamocowanych do 
podłoŜa i nie ulegającym Ŝadnym przesunięciom. 
d) Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są naraŜone na drgania o duŜej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te naleŜy wykonywać: 
- przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 
elastycznych. 
e) Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, 
np. przez załoŜenie tulejek izolacyjnych. 
f) W miejscach naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników muszą  
być chronione. 
  
3.13 MontaŜ konstrukcji wsporczych (korytek i uchwytów) 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na 
rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) 
w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować 
oraz sam rodzaj instalacji. 
 
3.14 MontaŜ opraw oświetleniowych 
a. Konstrukcje wsporcze 
• konstrukcje pod oprawy zamocować zgodnie z projektem, jeŜeli mocowanie tej konstrukcji nie zostało 
wykonane przy robotach budowlanych 
• konstrukcje naleŜy mocować do podłoŜa w zaleŜności od jej rodzaju za pomocą wbetonowanych kotew, 
kołków rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów oraz przewidzianych do tego celu elementów 
b. Oprawy przykręcane sufitowe 
• oprawy mocowane bezpośrednio do sufitu naleŜy mocować przy uŜyciu kołków rozporowych 
• oprawy winny być mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunięć zakłócających 
zaprojektowany układ 
• elementy mocujące naleŜy umieszczać we wszystkich otworach oprawy słuŜących do mocowania 
• zewnętrzne warstwy ochronne przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po 
podłączeniu będą niedostępne 
• wejście przewodu do oprawy naleŜy uszczelnić w sposób odpowiedni dla danej oprawy 
• przewody nie powinny przenosić napręŜeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości 
niŜ przewody robocze 
• końce Ŝył przewodów wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, naleŜy izolować i unieruchomić 
c. Roboty zasadnicze. 
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• Rozpakowanie oprawy 
• Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających 
• Otwarcie i zamkniecie oprawy 
• Obcięcie i obrobienie końców przewodów 
• Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem 
• Zamontowanie oprawy i podłączenie 
• WyposaŜenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki, rastry itp.) 
d. Oprawy mocowane na ścianie ścienne. 
Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robót jak dla opraw montowanych na suficie. 
e. Oprawy awaryjne. 
Po zamontowaniu opraw naleŜy sprawdzić poprawność połączeń w oprawie oraz działanie automatycznego 
przełączania. Pozostałe wymagania przy wykonywaniu robót jak dla opraw montowanych na suficie. 

 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT. 
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych naleŜy przedłoŜyć komisji protokoły z badań. Stąd teŜ instalacje  
w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym takŜe niezbędny 
zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia 
przed zagroŜeniami, których moŜe stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do 
oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami 
ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, 
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób naleŜy zachować 
szczególną ostroŜność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub 
zainstalowanego wyposaŜenia. 
7.1 Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 
a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 
techniczną, normami i certyfikatami, 
b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych instalacji 
 i urządzeń, 
d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, dostosowaniu do warunków 
środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 
f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
g) prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji , 
h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych, 
i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków 
środowiskowych w jakich pracują), 
j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji 
technicznej 
7.2 Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o których jest 
mowa wyŜej określone są w następujących normach: 
1. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
2. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
3. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
4. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
 7.3 Oględziny instalacji elektrycznych 
Oględziny naleŜy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem oględzin 
jest stwierdzenie , czy zainstalowane urządzenia , aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają 
wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich 
parametrów technicznych z wymaganiami norm ) , czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz 
oznaczone zgodnie z projektem , czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 
bezpieczeństwa . Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości : 
a) ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym, 
b) ochrony przed poŜarem i przed skutkami cieplnymi, 
c) doboru przewodów do obciąŜalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń 
zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
d) umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
e) doboru urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych, 
f) oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych, 
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g) umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, itp., 
h) połączeń przewodów. Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a takŜe 
wymagania norm, których spełnienie naleŜy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, 
podane są poniŜej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 
7.4  Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym 
Przed przystąpieniem do sprawdzania naleŜy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim 
(ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzić 
prawidłowość dobrania środków ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 
Zastosowane środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym powinny spełniać przede wszystkim: 
a) wymagania ogólne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
poraŜeniem prądem elektrycznym. 
b) wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
W normach tych określone są środki ochrony przed: 
 dotykiem bezpośrednim - poprzez: 
- izolowanie części czynnych, 
- zastosowanie urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych o znamionowym prądzie zadziałania nie 
większym niŜ 30 mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed dotykiem bezpośrednim; dotykiem 
pośrednim, 
- przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz 
dodatkowych (miejscowych) urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równowaŜnej, 
- nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, , 
- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej. 
7.5. Ochrona przed poŜarem i skutkami cieplnymi 
NaleŜy ustalić, czy: 
a) instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagroŜenia poŜarowego dla materiałów lub podłoŜy, na 
których bądź obok których są zainstalowane, 
b) urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed 
jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
c) dostępne części urządzeń i aparatów nie zagraŜają poparzeniem, 
d) urządzenia do wytwarzania pary , gorącej wody lub gorącego powietrza mają wymagane normami 
zabezpieczenia przed przegrzaniem, 
e) urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagraŜają 
wystąpieniem niebezpiecznych temperatur . 
PowyŜszych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm branŜowych.  
7.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Dobór przewodów do obciąŜalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń 
zabezpieczających i sygnalizacyjnych 
W tym przypadku naleŜy sprawdzić : 
a) prawidłowość odbioru parametrów technicznych , kompatybilność i dostosowanie do warunków pracy 
urządzeń : 
- zabezpieczających przed prądem przeciąŜeniowym, 
- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 
- róŜnicowoprądowych, 
- zabezpieczających przed przepięciami, 
- zabezpieczających przed zanikaniem napięcia, 
- do odłączenia izolacyjnego 
a takŜe, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we właściwych 
miejscach instalacji elektrycznej, 
b) prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów ) zabezpieczających, 
c) prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji  
i innych jeśli takie przewidziano w projekcie, 
d) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, (selektywność) działania, 
e) czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciąŜeń prądem elektrycznym i zabezpieczono je 
przed przeciąŜeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia. Sprawdzenie 
prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, o których mowa wyŜej, 
dokonuje się przez stwierdzenie spełnieni norm branŜowych. 
NaleŜy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
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a) odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz kaŜdego jej obwodu, 
b) środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i moŜliwości wyłączenia awaryjnego, 
c) wynikającym z potrzeb sterowania, 
d) wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
o odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 
o wyłączania do celów konserwacji, 
o wyłączania awaryjnego, 
e) wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 
Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach branŜowych. 
Dobór urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 
NaleŜy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zaleŜności od warunków 
środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin naleŜy ustalić 
prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 
· konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, 
· obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 
· naraŜenie mechaniczne, 
· promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie 
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, 
· przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 
· kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 
· warunki ewakuacji oraz zagroŜenia poŜarem, wybuchem, skaŜeniem, 
· kwalifikacje osób. 
Cechy jakie powinny posiadać urządzenia w zaleŜności od skodyfikowanych wpływów zewnętrznych i 
środowiskowych podane są w normach branŜowych. 
7.7.  Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
 Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno – 
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, 
neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, Ŝe kolory: zielono-Ŝółty i jasno-niebieski - nie 
zostały zastosowane do oznaczania przewodów fazowych. 
Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm branŜowych. 
7.8. Połączenie przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny  
z wymaganiami, przy uŜyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest 
wywierany przez izolację, a takŜe czy zaciski nie są naraŜone na napręŜenia spowodowane przez podłączone 
przewody. Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach branŜowych. 
 7.9. W trakcie oględzin moŜliwe jest wykrycie wad, błędów montaŜowych i innych usterek w instalacji 
elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych 
prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań jest niedopuszczalne. 
Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 
opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor nadzoru moŜe 
poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty 
z tym związane obciąŜają Wykonawcę. W miejscach roboczych, jak równieŜ w miejscach składowania, 
muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poŜ..  Pracownicy Robotnicy powinni być poinstruowani  
o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliŜu wykonywanych prac. 
 
8. OBMIAR ROBÓT.   
Obmiar robót naleŜy wykonać zgodnie z podanymi ogólnymi zasadami. Przy wykonywaniu obmiaru 
wielkości robót określa się liczbą jednostek miary, dostosowanych do charakteru robót. 
 
9. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT. 

 
a. Odbiór frontu robót 

Przed przystąpieniem do robót montaŜowych naleŜy odebrać protokolarnie front robót od generalnego 
wykonawcy lub inwestora. 
Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontaŜowe moŜna było 
prowadzić bez naraŜenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 

 
b. Odbiory międzyoperacyjne 
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Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić Inspektor nadzoru. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 
a) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, oprawy 
oświetleniowe itp., 
b) ułoŜone rury, listwy , korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 
c) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 
d) instalacja przed załączeniem pod napięcie. 
 
 9.3. Odbiory częściowe 
Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom tym podlegają: 
- ułoŜone, lecz nie przykryte kable, 
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót 
montaŜowych. 
- sprawdzenie ułoŜenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem 
- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak wpisu 
naleŜy traktować jako stwierdzenie naleŜytego stanu elementów i prawidłowości montaŜu. 
Pozostałe odbiory częściowe; przed odbiorem końcowym duŜych skomplikowanych instalacji elektrycznych 
naleŜy przekazać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych. 
9.4. Odbiór końcowy 
Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu, którego dokonuje InŜynier w obecności Wykonawcy oraz 
Inwestora. Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 
a) Zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, 
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takŜe zgodności z przepisami 
szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną. 
b) Jakości wykonania instalacji elektrycznej. 
c) Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od poraŜeń przed prądem elektrycznym. 
d) Spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji 
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 
e) Zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpoŜarowych wyłączników prądu. 
Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym 
naleŜy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej - od złącza do gniazd 
wtyczkowych i odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe. 
Pozytywne wyniki powyŜszych działań sprawdzających umoŜliwiają sporządzanie protokołu odbioru. 
W trakcie odbioru instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 
-  dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy, 
 - dziennik budowy,  protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów 
 i oprzewodowania ,  protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji ( oporności) izolacji przewodów oraz 
ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych ( miejscowych) połączeń 
wyrównawczych, 
 -  protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu zadziałania 
urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych, 
-  protokół z wykonanych pomiarów instalacji odgromowej, 
-  protokół z pomiarów natęŜenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, 
-  certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
-  dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń elektrycznych . 
 
9.5. Przekazanie instalacji do eksploatacji 
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub 
właściciela  budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją 
dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej. 
W trakcie uruchamiania instalacji powinny być równieŜ sprawdzone i wyregulowane wszystkie urządzenia 
zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać prawidłową ich reakcję na 
zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalację moŜna uznać za uruchomione gdy: 
a) wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo, 
b) sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji. 
Instalację moŜna uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność parametrów 
technicznych z dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi Normami. 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w umowie. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
 i przyjęta przez Zamawiającego w umowie. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonane zgodnie z warunkami umowy.  
 
  
11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Normy 
· PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce poliwinylowej na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV 
· PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody  
o izolacji i powłoce poliwinylowej, okrągłe 
· PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 Kv 
· PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe.(zestaw norm) 
· PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.(zbiór norm) 
· PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
· PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach  

ewakuacyjnych i drogach poŜarowych 
· PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uŜytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe 

i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A 
· PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uŜytku domowego i podobnego. 
· PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne 
· PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 

napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1) 
· PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
· PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi 
· PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik 

B. Projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 
· PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne 
· PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
· PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 
· PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 
· PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiór norm) 
· PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyŜszym od 1 Kv 
· PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia 

znamionowe powyŜej 1 kV do 52 kV włącznie (Zmiana A11) 
· PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody 
· PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
· PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne  

w obiektach budowlanych 
· PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
· PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia 
·PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontaŜowych badań odbiorczych 
· PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
· PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne opakowań o masie 

zawartości powyŜej 150 kg. Wymagania i badania 
· PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych 
  Inne dokumenty 
· Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 
· Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 
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10.04.1972 r. 
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych – cz. V Instalacje elektryczne 
– wyd. COBR ElektromontaŜ 
· Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych 

Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji naleŜy wykonywać w oparciu o bieŜąco obowiązujące 
Normy i uregulowania. 

 
 

 SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

IX. BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WODY ZIMNEJ  
I CIEPŁEJ. 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru robót  instalacji wodociągowej, wody zimnej i ciepłej wody uŜytkowej w budynku poradni.  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montaŜowych 
powiązanych z budową projektowanej instalacji wodociągowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody 
zimnej, ciepłej , do projektowanych węzłów sanitarnych.. Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady 
wykonania robót montaŜowych wg projektu budowlanego branŜy sanitarnej, aktualnych przepisów 
technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów. 

1.2 Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy 
zleceniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji wody zimnej i ciepłej.  

Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót 
budowlano – montaŜowych instalacji wodociągowej, 

Zakres obejmuje równieŜ:  

- zbiory wymagań w zakresie wykonania branŜowych robót montaŜowych,  

- wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

- zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu 
technologicznym,  

- określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  

- wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

  

1.3 Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociągowej, według projektu budowlanego, obejmuje:   

-  Instalację wody zimnej,  

- Instalacja ciepłej wody uŜytkowej 

1.3 Zakres robót budowlano-montaŜowych objętych specyfikacją . 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność 
 z Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), 
certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

- WyposaŜenie pomieszczeń powiązanych z budową projektowanej instalacji wodociągowej dla 
przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej i ciepłej, do projektowanych pomieszczeń węzłów 
sanitarnych.    

- Wewnętrzną instalację wody zimnej i ciepłej oraz piony wodociągowe wykonać z rur UPONOR ML.C 
 o średnicy 18x2mm, oraz rurociągów z tworzyw sztucznych  i odcinków rur stalowych ocynkowany na 
podejściach do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek.  

- Zawory antyskaŜeniowe – EA251 Danfoss DN 25 
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- Filtr siatkowy, 

- Zawory przelotowe z tworzyw sztucznych  o średnicy nominalnej 25mm, 

- Zawory czerpalne o średnicy nominalnej j 15mm 

- Odcinki rur mocować uchwytami systemowymi z wkładką gumową przykręcanymi do ścian,  

- Przybory sanitarne z instalacją wodociągową łączyć przez podejścia dopływowe z łączników i kształtek 
przynaleŜnych do projektowanego systemu z rur polietylenowych.  

- Na przyłączu wodociągowym zamontować armaturę odcinającą, antyskaŜeniową z moŜliwością nadzoru 
oraz wodomierz Flopis3,5 DN 25 

- Po zakończeniu robót montaŜowych instalację poddać próbie ciśnieniowej na szczelność o wartości 1,5xpr i 
wyregulować, 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Uwaga; moŜna stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równowaŜne do projektowanych  
w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego 
i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych 
opracowań ponosi Wykonawca. 

2.1.Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac naleŜy stosować następujące, nowe 
materiały: 

-  rury UPONOR ML.C o średnicy 18x2mm, 

- rury stalowe ocynkowane na podejściach do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek.  

- Zawór antyskaŜeniowy instalacji wodociągowej np.  – EA251 Danfoss DN 25 

- Filtr siatkowy, 

- Zawory przelotowe z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25mm, 

-Zawory czerpalne o średnicy nominalnej j 15mm 

- ciśnieniowy podumywalkowy podgrzewacz wody, 

- bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych, 

   

3. WYKONYWANIE ROBÓT 

-  Odcinki rur mocować uchwytami systemowymi z wkładką gumową przykręcanymi do ścian,  

- Przybory sanitarne z instalacją wodociągową łączyć przez podejścia dopływowe z łączników i kształtek 
przynaleŜnych do projektowanego systemu z rur polietylenowych.  

- Na przyłączu wodociągowym zamontować armaturę odcinającą, antyskaŜeniową z moŜliwością nadzoru 
oraz wodomierz Flopis3,5 DN 25 

-  Po zakończeniu robót montaŜowych instalację poddać próbie ciśnieniowej na szczelność o wartości 1,5xpr 
i wyregulować, 

- Przejścia przez stropy i ściany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC –KGF, uszczelnione silikonem 
uniwersalnym φ75 ÷ 20mm, 

- Przejścia rur stalowych przez ściany i stropy na granicy stref ogniowych o odporności: stropy EL 60; ściany 
EL 120 wykonać za pomocą ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej CP601S standard firmy Hilti 
lub równowaŜnej a dla rur plastikowych za pomocą osłon ogniowych CP644 lub równowaŜnej 

- Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. 

4. SPRZĘT. 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

4.1 Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. 
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.   

4.2 W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu naleŜy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

- Spawarka elektryczna transformatorowa, 

- Narzędzia do połączeń rur polietylenowych metodą zaciskową wg zastosowanego systemu, 

- Elektronarzędzia,  

- Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

- Pompa do prób ciśnieniowych  

- Przenośne drabiny składane, podesty montaŜowe, 

5. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

6. WYKONANIE ROBÓT. 
6.1 Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części I – Ogólna Specyfikacja Techniczna . 

6.2 Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją . 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montaŜowych powiązanych z projektowaną 
budową instalacji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montaŜowych wg 
projektu budowlanego, branŜy sanitarnej – w budynku. Roboty montaŜowe instalacji wody zimnej i ciepłej 
wykonać zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym:  

6.3 MontaŜ przewodów rozdzielczych wody zimnej i ciepłej:   

- Podwieszane w przestrzeni sufitu podwieszanego, do konstrukcji budowlanych i w bruzdach 
instalacyjnych z rur stalowych ocynkowanych  x16,5 ÷40x5,6mm za pomocą typowego systemu 
montaŜu rur. 

- W bruzdach ściennych i w warstwie podposadzkowej z polietylenu sieciowanego pex-al.-pex Kisan,  
w izolacji. 

- Rury wodociągowe naleŜy izolować przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczyć w bruzdach 
i posadzce otuliną z pianki polietylenowej o zamkniętych porach grubości  20mm.  

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
7.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

7.2  Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ).   

Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru.  

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - 
odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem 
zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora 
Nadzoru. Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe 
 i zabezpieczające.  

- Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 10bar, lecz nie mniej niŜ 1,5 ciśnienia roboczego, osobno dla rur 
stalowych, osobno dla rur z tworzyw sztucznych. 
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- Płukanie instalacji wodą z wodociągu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji 
sanepidu,  

8. OBMIAR ROBÓT. 

8.1 Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót znajdują się w części OST.00.00.  

8.2  Jednostką obmiarową jest:  

- 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepła, - łącznie z rurami łącznikami i kształtkami i izolacją 
cieplną,  

- 1szt -zawory odcinające, przelotowe, zwrotne i inną armaturą: regulacyjna,  

- 1mb -izolacja cieplna,  

- 1kpl -podejścia dopływowe i odpływowe, 

- 1szt –przejścia tulejowe przez ściany i stropy, 

- 1kpl, - wodomierz z zaworami i podejściem,  

9. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  
9.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części I - Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

9.2 W ramach odbioru naleŜy:  

- Sprawdzić całokształt zakresu branŜy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją 
techniczną.  

- Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany 
jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

-  Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone Inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,  

-  Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

- Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

- Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

- Recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

- Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

- Sprawozdanie techniczne, 

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru, 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

10.1 Wymagania ogólne:   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części I - Ogólnej Specyfikacji Technicznej[OST], 

9.1 Płatności,  

. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

11.PRZEPISY ZWIĄZANE 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, t. II z 1988r –Instalacje 
sanitarne i przemysłowe,”   

- „ Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,”  

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane – wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002 roku),  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). –w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 

- Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, 
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  

 

 

      SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

X. BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ  

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.02. są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montaŜowych 
powiązanych z budową projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczeń i 
punktów odpływowych.  

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montaŜowych wg projektu budowlanego 
branŜy sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych 
producentów.  

 1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, według projektu budowlanego, 
obejmuje:   

a). Instalację kanalizacji sanitarnej,  

b). Usytuowanie i montaŜ przyborów sanitarnych i baterii 

c) Wykonanie przejść rurociągów w wykonaniu ppoŜ. dla ścian EL 120 a stropów EL 60 

 1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną . 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót montaŜowych. 

Zakres obejmuje równieŜ:  

-  zbiory wymagań w zakresie wykonania branŜowych robót montaŜowych,  

-  wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

- zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu 
technologicznym,  

- zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  
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- zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i 
świadectwami I.T.B.,  Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.4 Zakres robót obejmuje: 

- MontaŜ rur kanalizacji wewnętrznej z PVC o średnicy 50 mm na ścianach w budynku niemieszkalnym,   
o połączeniach wciskowych, 

- MontaŜ rur kanalizacji wewnętrznej z PVC o średnicy 110 mm na ścianach w budynku niemieszkalnym,  
 o połączeniach wciskowych, 

- Po wykonaniu robót montaŜowych wykonać próbę szczelności.  

1.5 Zakres rzeczowy specyfikacji określa:  

- Wewnętrzną instalację kanalizacyjną  wykonać z rur PVC , 

- Przybory sanitarne łączyć podejściami odpływowymi za pomocą łączników i kształtek przynaleŜnych do  
projektowanego systemu, 

- Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC o średnicy φ160 ÷50mm, 

- Wywiewki dachowe PCV lub przynaleŜne do systemu pokrycia dachowego, 

- Wyczystki rewizyjne o średnicy φ110mm,  

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części I - Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

2.2 Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac naleŜy stosować następujące 
nowe materiały 

-  rury z PVC kanalizacyjne o średnicy 50mm ( o połączeniach wciskowych), 

- rury z PVC kanalizacyjne o średnicy 110mm( o połączeniach wciskowych), 

- ustęp typu kompakt z dolnopłukiem, z przyciskiem 6L z deską antybakteryjną, 

- umywalka pojedyńcza dla osób niepełnosprawnych z syfonem gruszkowym 

-  szafka uniwersalna WC 96 x 46, 

-  przewód wentylacyjny z blachy stalowej o średnicy 100mm na ścianie , 

-  wentylator wyciągowy łazienkowy, 

- podejścia odpływowe z PVC o średnicy 50mm ( o połączeniach wciskowych), 

- podejścia odpływowe z PVC o średnicy110 mm ( o połączeniach wciskowych), 

 

KaŜdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Normami 
(PN), normami branŜowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z 
dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI 
"Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 

Uwaga; moŜna stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równowaŜne do projektowanych w projekcie 
budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji  Zamawiającego i projektanta 
 w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta Koszty związane z 
zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych opracowań ponosi 
Wykonawca. 

 
3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie  
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i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. 
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.  

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu naleŜy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz 
przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.02 prac naleŜy stosować n/w. sprzęt:  

- Narzędzia montaŜowe przynaleŜne do systemu rur PCV , 

- Elektronarzędzia,  

- Przenośne drabiny składane, podesty montaŜowe, przesuwne rusztowania, 

 

4. TRANSPORT.  

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne 
technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montaŜowych instalacji 
sanitarnych.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1 Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

5.2 Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją Roboty montaŜowe kanalizacji sanitarnej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, są wymagania dotyczące wykonania robót 
montaŜowych wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie 
przy robotach montaŜowych powiązanych z projektowaną budową kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. 
Instalacja kanalizacji obejmuje układ odprowadzenia ścieków bytowo - gospodarczych do istniejącej 
kanalizacji zewnętrznej.  

5.3. Rury i przewody kanalizacyjne: 

- Roboty montaŜowe instalacji kanalizacyjnej wykonać zgodnie z projektem budowlanym - wykonawczym:  

- MontaŜ przyłączy do kanalizacji zewnętrznej z rur PVC.  

- System rurociągów instalacji kanalizacyjnej  z rur  PVC. 

- Piony prowadzić obok węzłów sanitarnych podłączyć do instalacji i zakończyć rurami wywiewnymi 
powyŜej połaci dachowej, typ wg systemu pokrycia dachu, 

- Na pionach montować wyczystki rewizyjne φ110mm  lub φ50mm   z PVC, 

- Podejścia odpływowe prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, 

- Przejścia przez stropy i ściany, uszczelnione silikonem uniwersalnym, 

- Tuleja osłonowa z rury karbowanej, 

- Masa uszczelniająca z sylikonu uniwersalnego, 

- Podejścia odpływowe z PVC o średnicach φ110mm  lub φ50mm,  

- Uchwyty na rurach osadzić w odległościach: piony  na kondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe  
z wkładką gumową, 

5.3 Przybory sanitarne: 

 Umywalki montować jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montaŜu instalacji 
wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających 
zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl: 
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5.4.. Przybory sanitarne miska ustępowa porcelanowa kompakt ze spłuczką montować po wykonaniu 
montaŜu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze 
elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru:  

 -    Miska ustępowa porcelanowa kompaktowa ze spłuczką, 

� Sedes z białego tworzywa PP, 

� Element montaŜowy przyłączy WC φ110mm,  

� Kurek kulowy do spłuczek φ15mm, 

� WęŜyk giętki w oplocie metalowym L=50cm, φ15/10mm, + zawory odcinające kątowe 

� Łącznik rurowy, kątowy φ110mm do połączeń ustępu z kanalizacją, 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
     

6.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części I - Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru, a 
przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację 
projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora nadzoru. Badanie jakości musi 
odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i 
zabezpieczające.  

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

7.2  Jednostką obmiarową jest:  

- 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnętrzna i wewnętrzna podpodłogowa z rurami łącznikami,  
kształtkami, wyposaŜeniem i wykopem, podsypką z obsypką, izolacją odcinka kanalizacji oraz zasypaniem 
wykopu z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi,  

- 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnętrzna z rurami łącznikami i kształtkami i wyposaŜeniem,  

- 1kpl, podejścia odpływowe, 

- 1szt, przejścia przez ściany i stropy, 

- 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustępowa, zlewozmywak, 
natrysk z kabiną, wanny 

8. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  
8.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

8.2 W ramach odbioru naleŜy:  
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- Sprawdzić całokształt zakresu branŜy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją 
techniczną.  

- Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany 
jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

- Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,  

- Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

- Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

- Recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

- Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

- Sprawozdanie techniczne, 

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

9.2 Wymagania ogólne:   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części I - Ogólnej Specyfikacji Technicznej[OST], 

9.3 Płatności,  

Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja kanalizacyjna  po 
sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów 
wykonanych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym –wykonawczym. Zasady 
rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych,  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,”  

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). – w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 

- Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, 
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  

Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 

- Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 

Normy związane: 

- PN –92 /B –10735 –Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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- PN –81 /B –10725 –Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.   

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  

- PN –96 /B –02873 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych  

- PN –92 /B –01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

- PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

XI. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 

1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  wewnętrznej 
instalacji centralnego ogrzewania. 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montaŜowych powiązanych z projektowaną  
budową instalacji centralnego ogrzewania, który obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót 
montaŜowych wg projektu budowlanego..  

Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, według projektu budowlanego, obejmuje:   

a). Ogrzewanie pomieszczeń grzejnikami stalowymi dwupłytowymi o wysokości 600 – 900 mm i 
długości 1600mm, o parametrach wody grzejnej 80/60°C, 

 a). Ogrzewanie pomieszczeń grzejnikami stalowymi trzypłytowymi o wysokości 600 – 900 mm i 
długości 1600mm,o parametrach wody grzejnej 80/60°C,  

1.2 Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy 
zleceniu i realizacji robót . 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie 
wszystkich robót w zakresie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót budowlano – 
montaŜowych instalacji centralnego ogrzewania, 

Zakres obejmuje równieŜ:  

- zbiory wymagań w zakresie wykonania branŜowych robót montaŜowych,  

- wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

- zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu 
technologicznym,  

- określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  

 - wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

1.3 Zakres robót budowlano-montaŜowych objętych specyfikacją. 

-  Instalację  grzejników stalowych dwupłytowych o wysokości 600 – 900 mm i długości 1600mm, 

-  Instalację  grzejników stalowych trzypłytowych o wysokości 600 – 900 mm i długości 1600mm, 

- rurociągi rozprowadzające od pionów do grzejników w instalacji c.o. miedziane o średnicy zewnętrznej 

22 m o połączeniach lutowanych, 

- rury przyłączne miedziane o średnicy zewnętrznej 12 mmm do grzejników, 

- zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną o średnicy nominalnej  15 mm, 

- zawory grzejnikowe prosty o średnicy nominalnej  15 mm, 

- zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej  15 mm. 

 

2.MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
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KaŜdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Normami 
(PN), normami branŜowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z 
dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI 
"Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 

Uwaga; moŜna stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równowaŜne do projektowanych w projekcie 
budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzoru 
autorskiego, a stanowiącej ochronę praw autorskich projektanta. Koszty związane z zmianą urządzeń i 
materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac naleŜy stosować następujące , nowe materiały; 

-  grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 – 900 mm i długości 1600mm, 

-  grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600 – 900 mm i długości 1600mm, 

-  rurociągi rozprowadzające od pionów do grzejników w instalacji c.o. miedziane o średnicy zewnętrznej 

22 mm,  

- rury przyłączne miedziane o średnicy zewnętrznej 12 mmm do grzejników, 

- zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną o średnicy nominalnej  15 mm, 

- zawory grzejnikowe prosty o średnicy nominalnej  15 mm, 

- zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej  15 mm. 

 

4. SPRZĘT. 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie  
i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. 
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.  

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu naleŜy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz 
przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

5.2 Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac naleŜy stosować następujący sprzęt:  

- Narzędzia montaŜowe przynaleŜne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego, 

- Elektronarzędzia,  

- Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  

- Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

- Przenośne drabiny składane, podesty montaŜowe, przesuwne rusztowania, 

 

5. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne 
technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót demontaŜowych i 
rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaŜy naleŜy stosować się do odpowiednich 
przepisów bhp. 

6. WYKONYWANIE ROBÓT. 
6.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w części  I - Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

6.2 Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją. 
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6.2.1Instalacja centralnego ogrzewania. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, są wymagania dotyczące robót montaŜowych 
wewnętrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego, zgodnie  
z projektem budowlanym, branŜa sanitarna. 

Instalacja z rur miedzianych. Do grzejników prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki i bruzdach 
ściennych. Po wykonaniu robót montaŜowych wykonać próbę szczelności i zaizolować. Następnie przed 
uruchomieniem wykonać próbę cieplną wraz z regulacją ilościową i jakościową.  

Po wykonaniu montaŜu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze 
elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, moŜna przystąpić do izolacji rur i zakrycia bruzd,  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami  
i świadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

- Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego,  

- Napełnienie zładu co. wodą, rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłoŜenie wyników 
inspektorowi nadzoru, 

- Po wykonaniu montaŜu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz 
odbiorze elementów ulegających zakryciu przez Inspektora nadzoru, moŜna przystąpić do zakrycia bruzd lub 
zabetonowania posadzki,  

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
7.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

7.2 Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - 
odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem 
zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora 
Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i 
zabezpieczające.   

Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niŜ 1,5 ciśnienia roboczego,  

Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego,   

Napełnienie zładu co. wodą rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłoŜenie wyników 
inspektorowi nadzoru, 

 

8. OBMIAR ROBÓT. 

8.1 Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

8.2 Jednostką obmiarową jest:  

- 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -łącznie z rurami łącznikami i kształtkami i izolacją cieplną,  

- 1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń, 

- 1mb, izolacja cieplna,  

- 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejściem zasilającym i powrotnym,  
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- 1szt, przejścia przez ściany i stropy – tuleje ochronne, 

- 1kpl, -próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją, 

 

9. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  
9.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

9.2 W ramach odbioru naleŜy:  

- Sprawdzić całokształt zakresu branŜy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją 
techniczną.  

- Po wykonaniu przebudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca 
obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

- Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,  

- Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  

- Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

- Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

- Recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

- Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

- Sprawozdanie techniczne, 

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

10.1Wymagania ogólne:   

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w części I - Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

10.2 Płatności,  

Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania z 
kotłownią po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru 
elementów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym 
oraz zakresem robót .  

11.PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montaŜowych,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). –w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,  w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 

- Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 
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- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, 
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  

Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 

-Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 

Stosować się do norm: 

- PN –82/ B –02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 

-  PN –82/ B –02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne,  

- PN –90/ B –1430 – Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia  

-PN –91/ B –02416 – Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.  

-PN –83/ B –032406 – Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 
600m3.  

-PN EN –832: 2001 – Ogrzewnictwo. Właściwości cieplne budynków - Obliczenia zapotrzebowania na 
energię do ogrzewania.  

-PN –2001 /B –02025 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.  

-PN-65/M-74145 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe proste kołnierzowe Ŝeliwne na ciśnienie 
nominalne 1,6Mpa, 

-PN-80/H – 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania,  

-PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogólnego zastosowania, 

-PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania, 

-PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na 
ciśnienie 1MPa. Wymiary przyłączeniowe, 

- PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe, 

-PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający, 

-PN-91/B – 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania, 

-PN-EN – 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne, 

- PN-EN – 442-2: 1999/A1: 2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań, 

- PN-EN – 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodności, 

- PN-B- – 02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze, 

- PN-93/C – 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody, 

- PN –92 /E –08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH   
 
XII .DRENAś ZEWNĘTRZNY I IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ( PIWNICZNYCH)  
Z ODPROWADZENIEM WÓD OPADOWYCH POZA BUDYNEK  

 
Roboty ziemne 

 
1.PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI. 

1.1Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych niezbędnych dla 
wykonania robót związanych odgrzybieniem powierzchni ścian zewnętrznych z cegły, ze spoinowaniem ścian 
zewnętrznych, izolacją pionową ścian piwnic budynku z uszczelnieniem z dwuskładnikowej elastycznej 
zaprawy, izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną z folii polietylenowej wytłaczanej „ kubełkowej” oraz 
ułoŜeniem drenaŜu z rur z tworzyw sztucznych z gotową otuliną izolacyjną z włókna syntetycznego. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu 
 i realizacji robót. 
 
1.2 . Zakres robót objętych SST. 
Specyfikacja dotyczy prowadzenia prac ziemnych. W  zakres  tych  robót  wchodzą: 
-wykonanie i zasypanie wykopu o głębokości do  1.50 m w gruncie kat. IV,  
-zasypanie ziemią wykopów, 
- ręczne formowanie nasypów z ziemi leŜącej na odkładzie. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego wysokość przekracza 3 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, ze sztuką 
budowlaną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
2.2 Zasady  wykorzystania  gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy 
wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru 
wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ wykorzystanie do zasypki 
wykopu lub wykonanie prac objętych kontraktem. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej 
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
Inspektor Nadzoru moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
 
2. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie .  
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Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonanych robót.  
Narzędzia: młotki, przecinaki, kilofy, młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne, szlifierki, wózki i 
taczki.  
Transport materiałów z wykopów dowolnymi środkami transportu. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed 
wysypaniem.  
 
3.. WYKONANIE ROBÓT. 
3.1 Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem wykopów przy budynku naleŜy w pierwszej kolejności przygotować i zabezpieczyć 
teren wokół obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych 
przedmiotów, oraz umieszczeniu napisów informacyjnych o groŜącym niebezpieczeństwie oraz zawiezie wstępu 
na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach. 
KaŜdemu z pracowników naleŜy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy 
powinni znać przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.  
b)roboty ziemne ze względu na brak szczegółowych informacji na temat uzbrojenia terenu w bezpośrednim 
sąsiedztwie ścian fundamentowych oraz ograniczonego dostępu naleŜy prowadzić ręcznie przewoŜąc taczkami  
w miejsce składowania pozwalające na mechaniczny załadunek i wywóz. 
c)roboty przygotowawcze - to bardzo waŜny etap prac stanowiący o skuteczności wykonanej izolacji. Dlatego 
wszystkie czynności z nim związane wymagają szczególnej staranności a przed wykonaniem kolejnych 
czynności zgłaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako prace zanikające czy teŜ ulegające zakryciu.  
 
 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
4.1 Roboty ziemne 
Sprawdzenie jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych wykopów.  
 
 
5. ODBIÓR ROBÓT 
W przypadku wykonywania robót zanikających naleŜy dokonać ich częściowego odbioru. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. JeŜeli chociaŜ jeden wynik 
badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac 
 i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
naleŜy ponownie przeprowadzić badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów naleŜy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu 
odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 - 
XIII. ROBOTY HYDROIZOLACYJNE. 

 
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z odgrzybieniem powierzchni ścian zewnętrznych z cegły, izolacją pionową ścian piwnic budynku  
z uszczelnieniem z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy, izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną z folii 
polietylenowej wytłaczanej „ kubełkowej” oraz ułoŜeniem drenaŜu z rur z tworzyw sztucznych z gotową otuliną 
izolacyjną z włókna syntetycznego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3 Zakres robót: 
- odgrzybienie powierzchni ścian z cegły  przy uŜyciu szczotek stalowych, 
- spoinowanie ścian fundamentowych ( piwnicznych), 
 - izolacją pionową ścian piwnic budynku z uszczelnieniem z dwuskładnikowej elastycznej    zaprawy  
-   izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną z folii polietylenowej wytłaczanej „ kubełkowej”   
 
1.4 Określenia podstawowe: 
Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). 
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się z 
gruntem przed wilgocią 
izolacja pionowa ścian - chroni ściany piwnic przed wilgocią, wodą opadową i gruntową. 
izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu lanego, 
papy smołowej na lepiku, zabezpieczająca budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed przenikaniem wody i 
wilgocią Warstwy izolacyjne, w zaleŜności od funkcji jaka maja spełniać, mogą być: 
-przeciwwilgociowe, 
-wodoszczelne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty 
techniczne zgodne z PN. 
Materiały do wykonania hydroizolacji muszą posiadać atesty do zastosowań w budynkach uŜyteczności 
publicznej. 
 
-  zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa , elastyczna zaprawa ( typu  AQUAFIN 2K)  do naprawy 
 i wyrównania podłoŜa, 
 -  emulsja asfaltowa izolacyjna, 
•  folia kubełkowa; 
• kołki rozporowe plastykowe z „grzybkami”, 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt  i narzędzia:  
- do przygotowania podłoŜa: narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjka 
   wysokociśnieniowa.  
- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbieŜna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym 
  mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na 
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zaprawę,  
- do nakładania preparatów gruntujących: niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, pędzel,  
-do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających): szczotka do nakładania 
szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo agregatami do tynków drobnoziarnistych  
 
4. TRANSPORT 
Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. MoŜna je przewozić dowolnymi środkami 
transportu. Materiały proszkowe zawierające cement naleŜy chronić przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy 
bitumiczno-polimerowe a takŜe wodorozcieńczalne grunty naleŜy chronić przed mrozem.  
Materiały naleŜy składować w zadaszonych magazynach. NaleŜy sprawdzać termin waŜności produktu. Wodę, 
(jeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru na miejscu wykonywania robót) naleŜy dowozić w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewoŜenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej  przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić 
skład chemiczny wody.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 
technicznych oraz normach i normatywach obowiązujących dla systemu zabezpieczeń elementów budynku 
opartego na krzemianowaniu. 
 
5.1 Przygotowanie podłoŜa 
Zastosowany system hydroizolacji moŜe być wykonywany na wszystkich mineralnych materiałach ściennych 
dopuszczonych do stosowania w podziemnych częściach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach 
betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie 
komórkowym. PodłoŜe musi być czyste i mocne jak równieŜ wolne od olejów, smarów i środków 
antyadhezyjnych do szalunków. PodłoŜe powinno być po wietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na 
matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga się aby podłoŜe było spoinowane na pełną spoinę i równe. 
Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw naleŜy usunąć. Ubytki w podłoŜu naleŜy odpowiednio wcześniej 
naprawić materiałem dopasowanym do materiału ściennego. W przypadku bardzo nierównych powierzchni 
optymalnym sposobem przygotowania podłoŜa jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. 
„rapówki". NaroŜniki zewnętrzne i ostre krawędzie, szczególnie na płytach lub ławach fundamentowych 
powinny być fazowane.   
 
5.2 Wykonanie robót 
Roboty wykonywać w porze suchej, odsłonięte ściany przesuszyć i wyczyścić ręcznie szczotkami drucianymi z 
gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypełnić zaprawą cementową, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia 
cegły fundamentowej przemurować cegłą klinkierową na zaprawie cementowej. Ścianę odkazić środkiem 
grzybobójczym. Uszczelnienie muru naleŜy wykonać kompleksowym systemem do uszczelniania i 
zabezpieczania piwnic. Na uzupełniony i wyczyszczony mur fundamentowy naleŜy nanieść elastyczna zaprawę 
dwuskladnikową,  
Kolejno wykonać montaŜ folii polietylenowe „ kubełkowej” zgodnie z technologia. Wykonanie izolacji 
odkrytych fundamentów poprzez naniesienie emulsji asfaltowej oraz   przymocowanie folii kubełkowej; Na 
przygotowane podłoŜe naleŜy nanieść emulsję asfaltową pędzlem lub poprzez natrysk. Przyjęto naniesienie 
jednej warstwy emulsji, jednak w razie konieczności naleŜy nanieść drugą. Po naniesieniu emulsji naleŜy 
przymocować folię kubełkową kołkami rozporowymi plastykowymi z „grzybkami” w odstępach 50 cm. NaleŜy 
pamiętać, aby mocować folię wypustkami do podłoŜa. Po przymocowaniu folii naleŜy zasypać zaizolowane 
fundamenty ziemią, tak aby przymocowana folia wystawała ponad ziemię co najmniej 10 cm. 
Powstały nasyp naleŜy zagęścić, tak aby nie przeszkadzał w wykonywaniu prac elewacyjnych. 
 
5.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
.Zastosowane preparaty Preparatty został zaklasyfikowany jako draŜniące na oczy i skórę. Dlatego naleŜy:  
- chronić przed dziećmi  
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu  
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć  
porady lekarza  
- nosić okulary lub ochronę twarzy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace naleŜy wykonać zgodnie  z projektem, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązujących  norm polskich i  unijnych, 
normatywów i dokumentacji zgodności oraz wiedzy budowlanej. System uszczelniania i renowacji w przyjętej 
projektem technologii krzemionkowo-szlamowej wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i 
klimatycznych. WaŜne jest tu nie tylko zachowanie reŜimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych 
materiałów ale  równieŜodpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. 
Czas ten uzaleŜniony jest od panującej temperatury, wilgotności i sposobu wentylacji itp. Wykonawca 
zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spełnienie 
następujących warunków:  
-posiadać odpowiednio przeszkolony personel,  
-posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni i nakładania poszczególnych warstw przewidzianych 
systemem,  
-posiadać zestaw przyrządów do kontroli temperatur i grubości poszczególnych warstw układanych na ścianie 
(równieŜ tynków),  
-dostarczana partia materiałów winna posiadać deklarację zgodności,  
-Przeprowadzane kontrole jakości wykonanych warstw i etapów winny odpowiadać normom  i być wpisane w 
dziennik budowy,  
- naleŜy prowadzić bieŜący zapis wykonywanych prac i ich jakości, równieŜ przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego wraz z kontrolą jakości tynków renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami.  
 
6.2 Badania laboratoryjne  
JeŜeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z SST, na  
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania 
laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub 
usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  
 
6.3Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Dla prac związanych z przygotowaniem podłoŜa, gruntowaniem, wyrównaniem, wykonaniem powłoki 
hydroizolacyjnej obmiar robót prowadzi się w [m2] pokrytej powierzchni. KaŜdorazowo naleŜy wyliczyć 
warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuŜycia materiałów.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W przypadku wykonywania robót zanikających naleŜy dokonać ich częściowego odbioru. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. JeŜeli chociaŜ jeden wynik 
badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy 
ponownie przeprowadzić badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów naleŜy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
 
9. PŁATNOŚĆ 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy. 
Rozliczenie robót moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu 
odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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- PN – EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów  
- PN – EN 1015-2/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.2  
- PN – EN 1015-3/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.3  
- PN – EN 1008/2004 Woda do betonów  
- PN – C – 81906/2003 Impregnat gruntujący  
- PN – EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska  
- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008  
- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009  
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
- Aprobaty techniczne 
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH 
 
XIV. DRENAś OPASKOWY   
 
1. INFORMACJE OGÓLNE. 
1.1. Nazwa zamówienia. 
Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót drenaŜowych 
przy realizacji zamówienia publicznego pod nazwą jak w tytule opracowania.. 
1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST. 
1.2.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie odwodnienia budynku(drenaŜ). 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i wskazanymi 
w części I Ogólną ST. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Podano w części ogólnej. 
2. MATERIAŁY I WYROBY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w części I -  Ogólnej ST.  

a. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego 
Rury drenarskie oraz zbieracze z PCV powinny odpowiadać wymaganiom, określonym w aprobatach 
technicznych, uzyskanych przez producenta dla poszczególnych wyrobów drenarskich i kanalizacyjnych. 
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, w sposób 
umoŜliwiający dokładne ich łączenie. 
Szczeliny wlotowe (szparki podłuŜne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od 
grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała 
oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki. 
Rurki drenarskie naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach. Zwoje rurek 
drenarskich naleŜy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 250C, a powyŜej 250C do 
wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe naleŜy chronić przed działaniem sił mechanicznych w 
temperaturze poniŜej 00C, natomiast rurki o zwiększonej odporności na obniŜoną temperaturę naleŜy chronić w 
temperaturze poniŜej –100C. 
W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie moŜe przekraczać +400C, a odległość składowania 
powinna być większa niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku składowania w workach zaleca się 
układać je w warstwach nie przekraczających wysokości 5 worków. 
 

b. Materiał filtracyjny i podsypka w sączku podłuŜnym 
Jako materiał filtracyjny naleŜy stosować: 
− Ŝwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niŜ otwory w rurociągu drenarskim, którymi 

mógłby się do nich dostać; do otworów tych naleŜą szczeliny stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki 
podłuŜne w rurkach dziurkowanych, 

− piasek gruby o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niŜ 0,5 mm 
wynosi więcej niŜ 50%, według PN–B–02480, 

− piasek średni o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niŜ 0,5 mm 
wynosi nie więcej niŜ 50%, lecz zawartość ziaren o średnicy większej niŜ 0,25 mm wynosi więcej niŜ 
50%wg PN–B–02480, 
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− wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczeniu wg 
PN–B–04492, 

− Ŝwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niŜ 0,2% masy, 
przy oznaczaniu ich wg PN–B–06714–28. 

Podsypkę pod rurki drenarskie naleŜy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom normy PN–B–11113. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót. 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z Inspektorem. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  części I - Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe Inspektorowi 
Nadzoru. Wykonawca wykona wykopy kontrolne dla nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 
 
5.2. ROBOTY ZIEMNE ( zostały objęte specyfikacja w części dotyczącej robót ziemnych)  
W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, roboty ziemne naleŜy prowadzić ręcznie w bezpośredniej 
odległości 2,0 m z kaŜdej strony od uzbrojenia. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 
m. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez 
Inspektora nadzoru. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej  
o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu naleŜy wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem 
kanałów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru.. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić dla 
kanałów rurowych z PVC 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej ma być piasek, bez grud i 
kamieni, zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z  PN-68/B- 06050. Pozostałe 
warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia kanału. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niŜ 0,97. 
 
5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
Rodzaj podłoŜa jest zaleŜny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyŜej 0,05 MPa podłoŜem jest grunt naturalny przy 
nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B- 10726. W gruntach spoistych lub 
skalistych naleŜy wykonać podłoŜe wzmocnione z warstw piasku o grubości 20 cm. W gruntach nawodnionych 
podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy Ŝwiru z piaskiem o grubości 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami 
odwadniającymi. Zagęszczenie wykonanego podłoŜa wynosi do Is nie mniej niŜ 0,95. 
 
5.4. ROBOTY MONTAśOWE 
 Fundamenty  zostaną odwodnione poprzez wykonanie drenaŜu z rur drenarskich tworzyw sztucznych w 
zwojach o średnicy nom. 126/113x100 mmm z gotową otuliną  z włókna syntetycznego ułoŜonych na podsypce 
piaskowej grubości 10 cm i obsypanych warstwą filtracyjną ze Ŝwiru płukanego o średnicy ziaren 8-30 mm. 
Trasy ułoŜenia rur drenarskich pokazano w projekcie budowlanym. 
Studnie kanalizacyjne 
Przyjęto systemowe studzienki zbiorcze , o średnicy 400mm, systemowe „ VAVIN”. Kanały z rur PVC łączone 
na wcisk o średnicy zewnętrznej 160mm.  
Wszystkie studzienki i części studzienek są zaopatrzone w specjalne uchwyty, które umoŜliwiają wygodne i 
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bezpieczne manewrowanie podczas załadunku i montaŜu. Izolacje. Studnie wykonane z PCV nie wymagają 
wykonania izolacji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem 
organizacji robót i przepisami BHP. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
1 m2 warstwy odcinającej pod rurociągi, 
1 mb wykonanych rurociągów drenarskich, 
1 szt. trójniki, studzienki, 
1 m3 warstwy filtracyjne, obsypki, zasypanie wykopów. 
 
8. ODBIORY ROBÓT. 
8.1 Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych 
wykonania. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla sączka podłuŜnego podlega: 
− rów pod sączek, 
− podsypka rurociągu drenarskiego, 
− zsypanie rurociągu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykonanie 1 m2 odcinki z piasku. 
Wykonanie 1 m rurociągu drenarskiego o określonej średnicy. 
MontaŜ 1 szt. trójnika, studzienki. 
Wykonanie 1 m3 obsypek. 
Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonane zgodnie z warunkami umowy.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Związane normatywy - WTWiO robót budowlano-montaŜowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
10.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN), w tym  
w szczególności: 
- PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary i badania 
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne 
- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
- Ustawa z dn 18 lipca 2001r. Prawo wodne 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego. 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
 
XV. NADPROśA - PRZESKLEPIENIA OTWORÓW W  ŚCIANACH Z CEGŁY.  
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
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robót polegających na przesklepieniu otworów w  istniejących ścianach z cegły przez wykonanie nadproŜy 
 z belek stalowych oraz nadproŜy prefabrykowanych, dostarczanych na miejsce budowy. 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie nadproŜy z belek stalowych oraz nadproŜy prefabrykowanych, dostarczanych na miejsce budowy. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonaniem powyŜej określonych nadproŜy.  
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- wykonanie nadproŜy z belek stalowych w istniejących ścianach murowanych z cegieł, 
- wykonanie nadproŜy z prefabrykatów L19. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montaŜem nadproŜy z belek stalowych oraz nadproŜy 
prefabrykowanych, dostarczanych na miejsce budowy oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
2.3. Belki stalowe. 

- belki stalowe I NP. 200 mm, 
- belki stalowe I NP. 180 mm  

2.4. Belki prefabrykowane nadproŜy 

2.3.1.Charakterystyka belek: 
− Wysokość 19 cm 

− Szerokość 9 cm 

− Grubość 6 cm 

2.3.2.Wymagania: 

 NadproŜa Ŝelbetowe prefabrykowane typu L19, o rozpiętości 1,20-2,70 m , określone w projekcie budowlanym  
muszą odpowiadać wymaganiom normy PN-60/B-82251, w oparciu o dokumentację techniczną producent 
 i posiadać  dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. Odchyłki od wymiarów projektowych nie powinny 
przekraczać : w długości 6mm, w wysokości do 4 mm, w grubości do 3 mm 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia: 

− Skrzywienie belki w poziomie do 5 mm, 

− Skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się,  

− Szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość do 5 mm, długość do 30 mm, ilość 3 szt/mb 

                 -      Klasa odporności ogniowej „B”. 

-      Składowanie: Belki naleŜy składować na równym podłoŜu, na podkładach grubości co najmniej 
80mm ułoŜonych poziomo w odległości 1/5 długości do ich końców. Następne warstwy układać 
na podkładać umieszczonych nad podkładami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz sprzętem potrzebnym do 
montaŜu elementów wykonywanych nadproŜy. 
 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz przesunięciem lub utratą stateczności. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym.  
Belki nadproŜy prefabrykowanych  mogą być przewoŜone tylko w pozycji poziomej, stopką w połoŜeniu 
dolnym,  równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.1.1. Wykonywanie nadproŜy nad otworami okiennymi i drzwiowymi w murach istniejących z belek 
stalowych wkuwanych w ściany.  
Kolejność czynności przy zakładaniu nadproŜy z belek stalowych :  
1. W przypadku nadproŜy obciąŜonych stropem strop ten naleŜy podstemplować przed przystąpieniem  do 
jakichkolwiek wykuć.  
2. Wyznaczyć na ścianie istniejącej usytuowanie projektowanego otworu wraz z zarysem nadproŜa 
(uwzględniając oparcie belek stalowych na murze na długości 25 cm ) .  
3. Wykuć pod miejscem oparcia belek bruzdy umoŜliwiające wykonanie pod belkami stalowymi poduszek 
betonowych pod kaŜdą z belek . Poduszki wykonać według  rozwiązań materiałowych oraz wymiarowych 
określonych w projekcie budowlanym,  
4. Po wykonaniu poduszek przystąpić do wykuwania bruzdy na pierwszą belkę . Bruzdę po wykuciu dokładnie 
oczyścić z resztek zaprawy po kuciu , odpylić i obficie zwilŜyć wodą .  
5. Ostatnie zwilŜenie naleŜy wykonać bezpośrednio przed osadzeniem belki w bruździe i obetonowaniem jej . 
Belki przed montaŜem w bruzdach powinny być docięte na wymiar.  
6. Po przygotowaniu belek i bruzd i ich zwilŜeniu osadzić i obetonować w bruździe pierwszą belkę. 
Obetonowanie wykonać za pomocą betonu piaskowego klasy B15 o konsystencji umoŜliwiającej dokładne 
obetonowanie belki w bruździe .  
7. Analogicznie przygotować bruzdę z drugiej strony ściany na drugą belkę.  
8. Belki kotwić pomiędzy sobą za pomocą kotew z prętów według rozwiązań przyjętych w projekcie konstrukcji.  
9. Po związaniu betonu w bruzdach naleŜy wykuwać lub wycinać mur pod nadproŜem.  
10. Po jego wykuciu dolne stopki belek osiatkować i otynkować. Krawędzie murów po kuciu naleŜy obrzucić 
zaprawą cementową celem wyrównania ich i otynkować .  
 Wykucia w ścianach naleŜy wykonywać ostroŜnie aby nie wykuwać zbyt duŜych powierzchni  murów  
5.1.2.MontaŜ prefabrykatów:  
1. MontaŜ prefabrykatów naleŜy wykonać zgodnie PN-60/B-82251i instrukcją producenta,  
2. Kolejność montaŜu prefabrykatów wynika z zatwierdzonego przez Inspektor nadzoru projektu montaŜu.  
3. Przy montaŜu nadproŜa,  oparcie elementów na podporze określone w dokumentacji wynosi minimum 
100mm,  
4. KaŜdy prefabrykat powinien być ułoŜony na równo rozłoŜonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na 
ściskanie określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, grubość warstwy zaprawy powinna być 
nie mniejsza niŜ 10mm i nie większa niŜ 20mm,  
5. Przy montaŜu prefabrykatów nadproŜy naleŜy zwrócić uwagę na dokładne ich połoŜenie w poziomie 
określonym w projekcie.  
6. Przy montaŜu nie moŜna dopuścić do pogięcia lub uszkodzenia prętów wystających z betonu, naruszenia ich 
w betonie oraz uszkodzenia betonu,  
7. Po ułoŜeniu prefabrykatów naleŜy wykonać ich połączenie i zabetonowanie, z materiałów i w sposób 
określony w projekcie,  
8. Do wypełnienia styków stosować beton drobnoziarnisty o średnicy kruszywa do 8mm, klasa uŜytego betonu 
musi być zgodna z projektem,  
9. Przed zabetonowaniem miejsca styków i węzłów prefabrykatów obficie zmoczyć wodą,  
10. Zaprawa ułoŜona w stykach prefabrykatów powinna mieć markę M1.  
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty montaŜu 
nadproŜy z belek stalowych oraz nadproŜy prefabrykowanych, dostarczanych na miejsce budowy maja charakter 
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robót zanikających.. 
 Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieŜąco, w miarę postępu 
robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z kosztorysem 
i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw i jakości materiałów, 
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów 
 z wymogami prawa. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest jeden metr  montowanych nadproŜy. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 
robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Płatność następuje na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia:  
- dostarczenie wszystkich materiałów,   
- montaŜ belek stalowych  i elementów prefabrykowanych nadproŜy,  
- wykonanie i zabetonowanie połączeń elementów prefabrykowanych,  
- oczyszczenie stanowiska pracy,  
- dostarczenie i usunięcie materiałów pomocniczych.  
 
Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonane zgodnie z warunkami umowy.  
 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 
1. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
2. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy. 
3. PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
4. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
5. Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  
6.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Tom I - Roboty 

ogólnobudowlane - wyd. Arkady 1989.  
7.  PN-B-06281 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.  
8.  PN-60/B-82251– Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadproŜowe. 

 
 

 

 
 


