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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
związanych ze zmianą funkcji pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Samostrzelu. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa 
przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST. 
 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Przedmiarem robót, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszelkie  odesłania  do  przepisów  
prawa  odnoszą  się  do  wszystkich  obowiązujących  na  terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, 
Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie przy 
realizacji zadania inwestycyjnego, i których pewną część wymieniono z pkt. 10 ST. 
 

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren prac wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 
1.4.2.  Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe 
niezbędne do wykonania robót (w tym układ funkcjonalny pomieszczeń remontowanych), 
projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkością terenu pod realizację 
poszczególnych odcinków robót. 
 
1.4.3.  Zgodność robót z Przedmiarem robót i ST 

Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w Przedmiarze 
robót, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który  
w uzgodnieniu i przy udziale autora Przedmiaru robót dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z Przedmiarem robót i ST. Dane określone  
w Przedmiarze robót i w ST uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
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1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie 
trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. 

 
1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 
robót Wykonawca będzie: 
a. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
b. unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

2) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami 
 możliwość powstania pożaru 
3) Nie użytkowanie w porze  nocnej (22.00  -  6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 

przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 
 
1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 
wymienione w pkt. 10 ST, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.4.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. 
 

1.4.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren 
budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.4.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
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wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
ofertowej. 

 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót,  od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego  
i Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć  roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny  po otrzymaniu tego 
polecenia. 

 
1.4.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne  przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne wymagane 
dokumenty. 
 

1.5.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
 

45000000-7   Roboty budowlane 
1.6.  Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa 
właściwości techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen ekspertów. 
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobów budowlanych krajowych i 
zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach 
budowlanych, na które nie ustanowiono Polskiej Normy lub których właściwości różnią się od 
określonych we właściwej przedmiotowo Polskiej Normie. 
Certyfikacja wyrobów – proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, oparty na określonym systemie postępowania certyfikacyjnego, który 
powinien zostać zakończony wydaniem certyfikatu (albo odmową) przez akredytowaną jednostkę 
certyfikującą. 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, 
przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak bezpieczeństwa, potwierdzający, 
że dany wyrób,  używany  zgodnie  z  zasadami  określonymi  przez  producenta,  nie  stanowi  
zagrożenia  dla  życia, zdrowia, mienia i środowiska. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produkowane 
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania,  iż  zidentyfikowany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  Polską  
Normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 
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Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa – nie podlegające obowiązkowej certyfikacji – są 
zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym dokumentem normatywnym. 
Dokumentacja budowy – obejmuje  decyzję  właściwego  organu  o  pozwoleniu  na  budowę  wraz 
z załączonym (zatwierdzonym tą samą lub – wyjątkowo – oddzielną decyzją) projektem 
budowlanym, rysunkami i opisami wykonawczymi służącymi realizacji obiektu, operatami 
geodezyjnymi, opracowaniem (projekty) organizacji budowy, dziennikiem budowy, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennikiem montażu, książką obmiarów, protokołami 
odbiorów częściowych i końcowych. 
Dokumentacja projektowa – stanowiąca podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 
obejmuje projekt budowlany uzupełniony szczegółowymi rysunkami wykonawczymi i opisami 
technicznymi, zawierającymi określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót 
budowlanych – patrz „Założenia wyjściowe do kosztorysowania”. 
Dziennik budowy –  księga  formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, opieczętowana przez 
właściwy organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron. Inwestor, po wpisaniu do dziennika 
budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, które będą pełnić funkcje 
techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i 
dokumentacji budowy. Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz 
wszelkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie dla 
oceny technicznej prawidłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, 
bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostępnianie osobom uprawnionym do kontroli 
budowy oraz dokonywanie zapisów dotyczących przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy. 
Dziennik montażu – książka o cechach formalnych jak dziennik budowy, służąca do zapisów 
czynności związanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego części metodą montażu  
z gotowych (prefabrykowanych) elementów konstrukcyjnych. 
Inwestor  (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca prawnym 
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiązków 
inwestora należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych 
czynności w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, 
zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów budowy i dokonanie zapłaty za 
wykonanie robót budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne świadczenia na rzecz realizacji 
inwestycji, zgodnie z umowami.  
Inspektor nadzoru – przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony przez 
inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji 
inwestycji. 
Książka obmiaru robót – znormalizowana książka do zapisu ( z kopią) rzeczywistego obmiaru robót 
budowlanych, podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg faktycznych parametrów 
rzeczowo-ilościowych oraz zasadzie wyceny przyjętej w umowie o roboty budowlane. Książka 
obmiaru jest szczególnie niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu 
lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 
przebudową obiektów budowlanych. Zapisów do książki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a 
zgodność tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam 
inwestor. 
Nadzór budowlany – sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 
 powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 
 wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 
 główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
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Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 
 kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie wykonywania 

robót budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 
 sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, 
 kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 
 badanie przyczyny powstania katastrof  budowlanych. 
Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) mającej 
uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych robót 
budowlanych. Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu interesów inwestora na budowie  
i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach  
i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza również 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń 
materiałowych i innych świadczeń rzeczowych. Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na 
budowie obiektów budowlanych wyszczególnionych w odpowiednich przepisach, albo w 
pozwoleniu na budowę, ale może być również ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora. 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich 
wartości kosztorysowej w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo 
obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiar sprawdzający powinien 
być wykonany w odniesieniu do wszystkich  robót  zakrywanych  i  zanikających,  niezależnie od 
tego, czy są objęte przedmiarem robót. Wyniki obmiaru powinny być wpisane przez kierownika 
budowy do książki obmiarów i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Ochrona środowiska – działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi 
przyrodniczej przez: 

1. racjonalne kształtowanie środowiska, 
2. racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 
3. przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym 

jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech fizycznych lub charakteru 
elementów przyrodniczych, 

4. przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 
Odbiór częściowy (robót  budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu 
lub zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych  
i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór częściowy obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego gotowego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór „końcowy”. 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym”, polegająca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru 
budowlanego przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 
inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje 
się po zgłoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. W początkowej fazie czynności odbioru dokonuje się spisu 
stwierdzonych wad i usterek, z podziałem na: 

1. wymagające usunięcia przed zakończeniem odbioru, 
2. zakwalifikowane jako nie dające się usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia 

wartości danych robót, 
3. wymagające usunięcia w określonym terminie w czasie trwania rękojmi. 
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Osoby pełniące funkcje techniczne w budownictwie – osoby mające odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia budowlane, wykonujące działalność zawodową związaną z koniecznością oceny 
zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych  
i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą: 

1. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie 
nadzoru autorskiego, 

2. kierowanie budową lub innymi rodzajami robót budowlanych, 
3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę 

techniczną wytwarzania tych elementów, 
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego, 
5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, 
6. wykonywanie nadzoru budowlanego, 
7. rzeczoznawstwo budowlane. 

Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz 
określające metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych 
cech jakościowych, głównych parametrów oraz warunków projektowania, wykonania, badań  
i odbioru wyrobu lub robót budowlanych. 
Przedmiar robót – opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis 
robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek 
przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen 
jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, numerem katalogu, tablicy i kolumny. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiory 
wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności 
wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. 
Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od strony drogi 
publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe informacje 
identyfikujące budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora 
nadzoru inwestorskiego, projektanta pełniącego nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i 
okręgowego inspektora pracy. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę  
w toku realizacji budowy przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo – 
najpóźniej – przed podpisaniem protokołu odbioru. 
Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego lub w okresie rękojmi 
nieprawidłowości fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które 
zmniejszają ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający 
bezpośrednio z ich przeznaczenia. 
Wytyczne realizacji inwestycji (WRI)  – zwane również „założeniami realizacyjnymi” (ZR), 
stanowią zbiór informacji i wymagań inwestora dotyczących realizacji inwestycji budowlanej przez 
wykonawcę. Poza ogólną charakterystyką inwestycji, WRI zawierają wskazówki i warunki 
dotyczące opracowania projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji 
robót, w tym szczególnie robót ziemnych, montażowych i dotyczących zagospodarowania terenu. 
Znak bezpieczeństwa – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedurą certyfikacji, 
potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie 
stanowi zagrożenia dla życia, mienia i środowiska. 
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2.  MATERIAŁY- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny 
być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych 
materiałów. 
 
2.1.  Wymiana ogólne 

Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie. 
 
Wyroby budowlane muszą posiadać: 
 oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 

stosowania w  budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
11.08.2004 r. 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających obowiązkowej 
certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawą a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360). 

 Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
11.08.2004 r. stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy 
czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym – deklaracja 
powinna być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatą Techniczną. 

 Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów Budowlanych 
umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSWiA z dnia 
24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według zasad 
sztuki budowlanej. 

Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z późn. zm.) oraz aktualnie 
obowiązujących normach. 
 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych  
i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku 
stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając 
te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 
ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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2.2.  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Zarządzający  realizacją  umowy  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  
próbek  materiału  żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony 
do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek 
spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie  

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;  
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
2.3.  Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  
dostarczone  przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały które posiadają atesty 
oraz urządzenia z ważną legalizacją, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy  
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy  rodzaj  robót  z zastosowaniem  
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy, będzie wykonany na własne  ryzyko  wykonawcy.  Musi  on  zdawać  sobie  sprawę, że te 
roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

 
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przed uszkodzeniem materiały i urządzenia 
tymczasowo składowane na budowie. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki 
jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 
użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 
umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
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2.6.  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje  o  takim  zamiarze  przynajmniej  zarządzającego  realizacją  umowy  
na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 
urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. 
 
2.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych  wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
3.  SPRZĘT-Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
 
4.  TRANSPORT-Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki 
transportu powinny umożliwić zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobów przed 
uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. Materiał z rozbiórki może być przewożony 
dowolnym środkiem transportu na składowisko komunalne wybrane przez Wykonawcę. Odzyskane 
materiały przedstawiające wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w sposób 
nie powodujący ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiały w miejsce wskazane 
przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 
- prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową 
- jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót 
- zgodność robót z przedmiarem, wymaganiami ST i SST i projektem organizacji robót  
- zgodność wykonywanych robót z poleceniami Inspektora nadzoru 
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu  
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną,  jeżeli  wymagać  
będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2.  Roboty pozostałe 

Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1.  Zasady ogólne 

 
6.1.1.  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca  jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  
i jakości  materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w normach, wytycznych i ST. W  przypadku,  gdy  nie  zostały  
one  tam  określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.1.2.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, do 
pomocy w tym zobowiązany jest Wykonawca i producent materiałów. Inspektor nadzoru, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów  
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. 
 

6.1.3.  Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania 
Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności: 
a) materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklaracje zgodności lub 

certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku braku 
Polskich Norm europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, który wygra przetarg 
musi dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania. 

b) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej. Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające 
wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa  Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego 
stosowania. W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są 
wymagane określone dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót 
budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie 
określały cechy materiału. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 
dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych 
wymagań będą odrzucane 

 
6.1.4.  Dokumenty budowy 

a) Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wyżej wymienionych następujące 
dokumenty: 

 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencja na budowie, 
 inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 

b) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy  powoduje jego 
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 
6.2.  Kontrola, pomiary i badania 

 
6.2.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów  
i urządzeń. 

 
6.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi 
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami  producentów. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem i ST 
w jednostkach zgodnych w przedmiarem, o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej. 
 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z przedmiarem. 

 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia wraz ze sprzętem pomiarowym, stosowanym w czasie obmiaru robót 
powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą 
dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących lub 
innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
wymaganych badań. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami  umieszczanymi  na  karcie  rejestracji  
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

j) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
k) odbiorowi częściowemu, 
l) odbiorowi końcowemu, 
m) odbiorowi po upływie okresy gwarancji. 
 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 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 projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Do odbioru 
powinny być przedłożone zaświadczenia o jakości materiałów wystawione przez producenta. 
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości" wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń 
wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających zgodność użytych materiałów  
z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami państwowymi. Z dokonanego odbioru 
robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone usterki. 
 
8.4.  Odbiór końcowy 

 
8.4.1.  Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem 
Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
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jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. W toku odbioru końcowego 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 końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 

 
8.4.2.  Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.4.3.  Odbiór po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót". 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.  Zasady rozliczania i płatności 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 
zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1.  Informacje podstawowe 

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych przepisów związanych  
z poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 
 
10.2.  Inne dokumenty 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami, a także przestrzegać tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 

1118 z późniejszymi zmianami). 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. 

Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z 

późniejszymi zmianami). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 

2009r, Nr 178, poz.1380). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, 

Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami). 
 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, 
poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

 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-użytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
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zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 
198, poz. 2042). 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 
1997, 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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S.S.T. 1 CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania 
gruzu 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 
robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji  
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację robót niezbędnych do wykonania:  
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej; 
- rozkucie otworów drzwiowych; 
- zerwanie i rozebranie posadzek; 
- skucie podkładów betonowych; 
- wykucie otworów wentylacyjnych w ścianie zewnętrznej; 
- rozebranie ścianek działowych; 
- demontaż istniejących podłączeń kanalizacyjnych; 
- rozkucie posadzek pod rury kanalizacyjne; 
- demontaż przyborów sanitarnych; 
- demontaż istniejących podłączeń wodociągowych; 
- demontaż rur wody ciepłej i zimnej; 
- rozkucie posadzek i ścian pod wykonanie instalacji wodociągowej; 
- demontaż grzejników żeberkowych; 
- demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego; 
- demontaż przewodów energetycznych; 
- rozkucie bruzd i otworów pod nowe przewody energetyczne i osprzęt instalacyjny; 
- wykonanie prac porządkowych; 
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie  
z przyjętymi normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi  
i Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót oraz wykaz materiałów 
stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 
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2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 2. Podany 
"materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
"równoważny" wyrób. 
 
2.2. Zastosowane materiały 

Materiały nowe – brak 
 
Materiały pochodzące z rozbiórki należy poddać ocenie, a zdatne do użytku zastosować do remontu 
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
 
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport i składowanie 

Do transportu materiałów oraz transportu technologicznego stosowane będą niżej podane środki 
transportowe: samochód samowyładowczy 5 t, 
 
Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami BHP 
 
5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji  

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
rozbiórkowe, porządkowe i związane z utylizacją odpadów budowlanych, bądź ich ponownym 
wykorzystaniem. 
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5.3. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonania rozbiórki należy sprawdzić zgodność rzeczywistych rzędnych  
z danymi w projekcie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar 
sytuacyjno - wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być 
wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
5.4. Rozbiórka elementów drewnianych i ceglanych 

Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. 
W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami 
budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów 
BHP. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do 
czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
rozbiórkowych należy wykonać: 
- wszelkie niezbędne zabezpieczenia  
- wygrodzenie stref bezpieczeństwa  
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu 
 
5.5. Wywóz i utylizacja odpadów 

Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność  
z obowiązującymi przepisami. 
 
6.2. Utylizacja odpadów 

Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
 odbiór robót zanikających 
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 odbiór końcowy 
 

8.2. Odbiór robót zanikających 

8.2.1. Zasady odbioru robót zanikających 

Ogólne zasady odbioru robót zanikających podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2.2. Dokumenty odbioru robót zanikających 

Dokumenty odbioru robót zanikających podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.3. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru robót końcowych podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane  
i dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 
 dziennik budowy. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
 zgodności wykonywanych robót rozbiórkowych z projektem, 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje  praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 
 
10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt l:  
- „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
 
Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w rozporządzeniu Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. 
 
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 zobowiązany do odpowiedzialności  
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
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S.S.T. 2 CPV 45262321-7 Wyrównywanie podłóg, CPV 45262330-3 Roboty w zakresie 

naprawy betonu 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 
robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji  
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację robót niezbędnych do wykonania: 
- wykonanie nowych podkładów betonowych i posadzek; 
- naprawa istniejących posadzek betonowych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 2 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 
"Prawo Zamówień  Publicznych"  art.29  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  
inny "równoważny" wyrób. 
 
2.2. Zastosowane materiały 

MIESZANKA BETONOWA 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 
betonu. Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 
- wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 
- nasiąkliwość do 5% 
 
2.2.6. Cement – wymagania i badania 

Rodzaj i marka cementu  
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 
marki „32,5” – do betonu klasy C12/15 (B15)  
marki „32,5” – do betonu klasy C16/20 (B20), C20/25 (B25), C25/30 (B30) 
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marki „42,5” – do betonu klasy C30/37 (B35) 
 
Wymagania dotyczące składu cementu - Wg ustaleń normy PN-B-30000 
 
Świadectwo jakości cementu - Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo 
jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
 
Badania podstawowych parametrów cementu - Cement pochodzący od każdej dostawy musi być 
poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 
 
2.2.7. Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, 
zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. W przypadku betonu  
o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa  
o marce nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego 
(powyżej 2mm), podano w załączniku  1 do normy PN-B-06250. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia 
oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
oczka kwadratowego 31,5 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy 
od: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
- kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
wg PN-86/B-06712,  użycie  takiego  kruszywa  może  nastąpić  po  jego  uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 
W  celu  umożliwienia  korekty  recept  roboczej  mieszanki  betonowej  należy  prowadzić  bieżącą  
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 
 
2.2.8. Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do 
betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
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2.2.9. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 
uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie 
domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco – 
uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta. 
 
2.2.10. Skład mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany 
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany 
przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 
przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane 
Inspektorowi nadzoru. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez 
Inspektora nadzoru. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 
 Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być  taki,  aby  przy  najmniejszej  ilości  wody  

zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 
 Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 
 Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości, 
 Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 

 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 
 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

Maksymalne ilości cementu: 
 400 kG/m3 – dla betonu klasy C16/20 (B20) i C20/25 (B25) 
 500 kG/m3 – dla betonu C30/37 (B35) 

 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora 
nadzoru. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10˚C), średnią 
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.  
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie  
w warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na 
wytrzymałość betonu. 
Konsystencja  mieszanek  betonowych  powinna  być  nie  rzadsza  od  plastycznej,  oznaczonej  wg 
PN-88/B-06250 symbolem K-3. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 
przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badań: 
- metodą Ve – Be 
- stożka opadowego 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 
nie mogą przekraczać: 
+/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be 
+/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 
Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K1  do  K3  wg  PN-88/B-06250  dokonać  aparatem  Ve  –  Be.  
Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się 
wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  betoniarek 
wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 
przy  zagęszczaniu  wgłębnym  wibratory  z  buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  
odległości  między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min. przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania  BHP  jak  przykładowo  osłony  zębatych  i  pasowych  
urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowanie 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 min. – przy temperaturze + 15°C 
70 min. – przy temperaturze + 25°C 
30 min. – przy temperaturze + 30°C 
 
Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami BHP 
 
5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  przedmiarem  robót,  
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wymaganiami niniejszej specyfikacji,  PZJ,  projektem  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  i  w  ST,  a  także   
w  normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później  niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
 
5.4. Betonowanie 

5.4.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 
technologiczną zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, obejmującą: 
 wybór składników betonu 
 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
 sposób transportu mieszanki betonowej 
 kolejność i sposób betonowania 
 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
 sposób pielęgnacji betonu 
 warunki rozformowania konstrukcji 
 zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
 prawidłowość wykonania deskowań 
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję 
Roboty  betoniarskie  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  norm:  PN-88/B-06250  
i PN-65/B-06251. 
 
5.4.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się 
sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
 zgodność rzędnych z projektem 
 czystość deskowania 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m.). 
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5.4.3. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
 Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 

drgań  na  minutę,  z  buławami  o  średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  między  
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą wibratora.  
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm  

w warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w  czasie  20-30  sek.,  
po  czym powoli wyjmować w stanie wibrującym. 

 Kolejne  miejsce  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,5  R,  gdzie   
R  jest promieniem skutecznego działania wibratora. 

 
5.4.4. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. Ukształtowanie  
powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  zgodne  z  rysunkami,  a  w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. 
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  
przygotowana  do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni 
betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, zwilżenie 
wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego  
o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno  odbyć  się  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym  
stwardnieniu  betonu.  Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C , to czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  
i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.4.5. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.4.6. Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi 
wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, 
konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
 badanie składników betonu 
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 badanie mieszanki betonowej 
 badanie betonu 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
 
5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

5.5.1. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5°C, 
zachowując warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  
MPa  przed  pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga 
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C  w  chwili  
układania  i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 
35°C. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.6. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5˚C  należy  nie  później  niż  po  24  godz.  od  
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15˚C  i  wyższej,  beton  należy  polewać  w  ciągu  pierwszych   
3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5˚C betonu nie należy polewać. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami   
i  drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 
15 MPa. 
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
 
5.7. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.7.1. Równość powierzchni i tolerancje. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
 Pęknięcia są niedopuszczalne. 
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 Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 
 Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 
 
5.7.2. Faktura powierzchni i  naprawa uszkodzeń. 

Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
 Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 
 Raki  i  ubytki  uzupełniać  betonem  i  następnie  wygładzić  packami,  aby  otrzymać  równą 

i  jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
 
5.8. Deskowanie 

5.8.1. Uwagi ogólne. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I Rozdział 
5 – wyd. Arkady Warszawa 1989r. 
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 
a) parciem świeżej masy betonowej 
b) uderzeniami przy jej wylewaniu 
   oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 
 zapewniać odpowiednią szczelność 
 zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 
5.8.2. Materiały 

Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty 
pilśniowe). Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość 
desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inspektora 
nadzoru innych typów szalunków. 
 
5.8.3. Przygotowanie deskowania 

Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni 
drewnianych  stykających  się  z  betonem  przez  okrywanie  drewna  sklejką  lub  płytami   
z  tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić  w kontakt z betonem mają być 
pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy 
betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny zostać 
gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie 
używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania kontrolne betonu 

6.2.1. Wytrzymałość na ściskanie 
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
 1 próbka na 100 zarobów 
 1 próbka na 50 m3 betonu 
 3 próbki na dobę 
 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inspektora 

nadzoru) 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli  wyniki  tych  badań  będą  pozytywne,  to  beton  należy  uznać  za  odpowiadający  
wymaganej  klasie betonu. 
W  przypadku  nie  spełnienia  warunku  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach  
dojrzewania dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  Inżyniera,  spełnienie  tego  
warunku  w  okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-
74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych  badań będą pozytywne, to beton można uznać 
za odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie  
w wieku wcześniejszym od 28 dni. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na 
próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 
 
6.2.2. Nasiąkliwość betonu 

Dla  określenia  nasiąkliwości  betonu  należy  pobrać  na  stanowisku  betonowania  –  co  najmniej  
1  raz  w okresie  betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania – po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych  
i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na 
próbkach wyciętych z konstrukcji.  
 
6.3. Tolerancja wymiarów 

6.3.1. Uwagi ogólne 

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie 
przewidują inaczej. 
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6.3.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
 na 1 m. wysokości      - 5 mm 
 na całą wysokość konstrukcji     - 20 mm 
 na słupach podtrzymujących stropy    - 15mm 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
 na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku   - 5 mm 
 na całą płaszczyznę      - 15 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem 
powierzchni podporowych: 
 powierzchni bocznych i spodnich    - +/-4 mm 
 powierzchni górnych      - +/-8 mm 
 odchylenie długości lub rozpiętości elementów   - +/-20 mm 
 odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  - +/-8 mm 
 odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
 odbiór częściowy 
 odbiór końcowy 

 
8.2. Odbiór częściowy robót 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego robót 

Ogólne zasady odbioru częściowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego 

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
8.3. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru końcowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
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Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
PN-B-04300    Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-B-30000    Cement portlandzki 
PN-B-30001    Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-30011    Cement portlandzki szybkotwardniejący 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. 
PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-76/B-06714/00   Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-76/B-06714/10   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych. 
PN-91/B-06714/15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/18   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-91/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 

alkalicznej. 
PN-86/B-04320   Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
PN-90/B-06240  Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania 

domieszek na beton. 
PN-88/B-06250   Beton zwykły. 
PN-63/B-06261   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 
pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-92/D-95017   Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-66/7113-10   Sklejka szalunkowa 
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10.2. Pozostałe dokumenty 

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 
,,Budownictwo ogólne”. 
„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
 
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 zobowiązany do odpowiedzialności  
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
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S.S.T. 3   CPV 45262522-6 Roboty murowe 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 
robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji  
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację robót niezbędnych do wykonania:  
- robót murowych w szczególności wykonania ścianek działowych; 
- wprawienia nadproży nad wykonanymi otworami drzwiowymi; 
- zamurowania otworów drzwiowych; 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 2 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 
"Prawo Zamówień  Publicznych"  art.29  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  
inny "równoważny" wyrób. 
 
2.2. Zastosowane materiały 

Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 3,3-4,0kg 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 
10% cegieł badanych.  
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
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Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń 
po badaniu. 
 
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 
nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 
nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
 5 na 40 sprawdzanych cegieł 
 
Cegła dziurawka klasy 50 
Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 2,15-2,8 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3, 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń 
 
Bloczki betonowe 
Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mieć kształt prostopadłościanu 
o wymiarach długość 38cm, szerokość 25cm, wysokość 12cm. Bloczki muszą spełniać wymagania 
normy PN-B-19301:1997oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa. 
Bloczki służą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, w tym ścian fundamentowych wykonywanych 
poniżej terenu bezpośrednio na ławach fundamentowych. 
 
Bloczki gazobetonowe o wymiarach i odmianie określonych w projekcie budowlanym 
Wymiary – wg Normy BN-90/7645-01 
Bloczki [mm] – dł.-599, wys.-199, szer.-365, 300, 150; 
Kształtki nadprożowe [mm] – dł. – 599, wys. – 199, szer. – 365,300; 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów [mm] – wg Normy BN-90/6745-01 
Długość < ± 1,5 
Wysokość < ± 1,0 
Szerokość < ± 1,5 
Grubość elementu nadprożowego < ± 1,5 
 
Bloki wapienno –piaskowe  
Wymiary 1 = 33 mm, s = 180 mm, h = 199 mm 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
Wytrzymałość na ściskanie 20/25 MPa 
Gęstość pozorna 1,8 kg/dm3, 
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Współczynnik przewodności cieplnej 0,81 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń 
 
Właściwości techniczne 
 
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – wg instrukcji ITB nr 234/95 
Gęstość objętościowa w stanie suchym – wg Normy BN-89/B-06258 
Średnia wytrzymałość na ściskanie R [MPa] – wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 
(nadproża) 
Blokowa wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy BN-90/6745-01 
Zmiany wymiarów – skurcz – wg Normy BN-89/B-06258 
Wilgotność sorpcyjna w warunkach t = 23 o C, Ř = 80% [% masy]–wg Normy BN-89/B-06258- <4 
Wilgotność ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 8 
Wilgotność „wysyłkowa” [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258  -  < 30 
Gęstość objętościowa w stanie wilgotności „wysyłkowej” [ kg/m3 ] – 780 (bloczki), 650 (nadproża) 
Współczynnik przenikania pary wodnej 10 –4 [g/(m·h·hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproża) 
Deklarowana przewodność cieplna [W/(m·K)] – wg ISO 8301:1991, ISO 8302:1991, 
ISO  10456:1997-<0,16 (bloczki), < 0,13 (nadproża) 
Mrozoodporność – po 15 cyklach zamrażania i odmrażania – wg Normy BN-89/B-06258 
Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproża) 
Spadek wytrzymałości na ściskanie - < 15 
 
Cechowanie – na każdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny być cechowane 
przez naniesienie plamy pasa w kolorach – niebieski – sprawdzenie przez oględziny. 
 
Belki nadprożowe typu „L-19" 
Belki nadprożowe o przekroju w kształcie litery L (o szerokości 9 i wysokości 19 cm) należy 
stosować w zależności od rodzaju otworu i sposobu obciążenia nadproża stropami, przyjmując 
jeden z niżej wymienionych typów: 
a)   D — nadproże drzwiowe, o długości 119 cm (typ N/120), 149 i 170 cm, 
b)  N — nadproże okienne w ścianie zewnętrznej obciążone stropami, o długości 119 cm (typ 
N/120), 129, 149, 179, 209, 239 i 269 cm, 
c)  S — nadproże okienne w ścianie zewnętrznej nie obciążone stropami, o długościach jak 
nadproża typu N. 
Belki nadprożowe powinny być wykonane z betonu klasy C16/20 (B20) zbrojonego stalą znaku 
34GS i StOS (zbrojenie montażowe). 
W ścianach zewnętrznych zaleca się układać od zewnętrznego lica ściany belki ocieplone 
gazobetonem odmiany 05  
 
Zaprawa murarska do cienkich spoin 
Wygląd suchej mieszanki – sypka, miałka mieszanina bez zbryleń i zanieczyszczeń o barwie 
cementu – oględziny gęstość nasypowa – [kg/m3 ] – 1300 ÷1500 – wg Normy PN-77/B-06714/07 
Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą; sucha mieszanka : woda (wagowo) – 1:0,32 
Wygląd świeżej zaprawy – jednorodna masa bez zbryleń i zanieczyszczeń – oględziny 
Konsystencja [cm stożka zanurzenia] – 10 ± 1 – wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu 
stosować suchą mieszankę 
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach próbek (po 6 
połówek beleczek) wykonanych jednocześnie, przechowywanych przed badaniem w różnych 
warunkach: 1 seria – w środowisku suchym, 2 seria – w środowisku mokrym 
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Po przechowywaniu próbek w warunkach suchych - > 10 
Po przechowywaniu próbek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niż 70% wytrzymałości 
próbek przechowywanych w warunkach suchych 
Przyczepność do podłoża [MPa] - > 0,3 – wg Normy PN-85/B-04500 z następującymi zmianami: 
- jako podłoże należy stosować bloczki systemowe z betonu komórkowego marki 6 
- grubość warstwy zaprawy powinna być ok.3 mm 
- próbki powinny być przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 ± 2° C i wilgotności minimum 
95%. 
Czas zachowania właściwości roboczych [godz.]->4 
Czas korygowania podłoża klejonych elementów murowych [min] - > 7 – klejową zaprawę 
murarską należy nałożyć warstwę o gr.3 mm na powierzchnię bloczka, wcześniej wysuszonego  
w temperaturze 105° C w czasie 4 dni i następnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym 
klimacie (temp.20 ± 2oC i wilgotności 65 ± 5 %). Na warstwę zaprawy należy następnie położyć 
kostkę z bloczku o boku 5 cm, wysuszoną i sezonowaną analogicznie jak bloczek na który jest 
nałożona zaprawa. Kostkę należy w czasie 30 sek. dociskać siłą 5N. Następnie kostkę należy 
odrywać. Badanie z zastosowaniem kilku kostek należy powtarzać w odstępach czasowych co 2 
minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momentu w którym jeszcze ok. 50% powierzchni kostki 
jest pokryta zaprawą, należy uznać za czas korygowania położenia kolejnych elementów 
murowych. 
 
Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu. Zaprawa powinna być zużyta: 
a)zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny, 
b)zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalny. 
Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 
 
Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek  
w zależności od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. 
(1)Cement  
Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy 
PN-B-19701. 
(2)Wapno hydratyzowane 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada 
normie PN-B-30302. 
W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 36 godzin 
przed jego użyciem. 
(3)Kruszywo 
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie naturalnej  
i muszą odpowiadać normie PN-B-06711. 
(4)Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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(5)Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do  
zapraw budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
- średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowanie 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów  
i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Transport cegieł odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folią. 
Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed uszkodzeniem 
i zawilgoceniem. 
Bloczki dostarczone są na plac budowy w pakietach opiętych taśmą lub opakowanych folią na 
paletach. 
Jeżeli zachodzi konieczność rozcięcia pakietu to rozkładanie wyrobów na środkach transportu 
powinno odbywać się delikatnie, aby nie uszkodzić naroży oraz powierzchni wyrobów. Etykiety na 
paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: 
- znak firmowy producenta, 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementów, 
- datę produkcji i nr partii produkcyjnej, 
- symbol Aprobaty Technicznej ITB, 
- masą poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy). 
Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. 
W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami 
worków. 
 
Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami BHP 
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4.3. Magazynowanie 

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 
przechowywania materiałów. 
Sucha mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami 
worków. 
 
5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej specyfikacji,  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 i w ST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później  niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 
5.3. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3 m dla murów z bloczków i pustaków. 
Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. 
Izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm nad terenem, a dla 
ścian z bloczków betonu komórkowego 50cm nad terenem. 
Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0˚C pod warunkiem stosowania środków 
umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, określonych  
w odpowiednich przepisach. W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 
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5.4. Wymagania szczegółowe przy wykonywaniu robót murowych 

Roboty murowe z cegły 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosić możliwie 
równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie 
należy stosować strzępią zazębione końcowe.  
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 
 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Rodzaj Sposób ręczny Sposób mechaniczny 
Wapienna (przy 
użyciu ciasta 
wapiennego) 

Ciasto wapienne rozcieńczyć wodą do gęstości 
śmietany. Następnie dodać łopatami piasek i 

dolać wody. Mieszanie odbywa się 
nieprzerwanie podczas napełniania folii aż do 

czasu uzyskania jednorodnej masy 

Do mieszanki dodawać składniki 
w kolejności: woda, piasek, ciasto 

wapienne. Mieszać do czasu 
uzyskania jednolitej masy 

Wapienna (przy 
użyciu wapna 

hydratyzowanego) 
 

Wapno w postaci proszku uprzednio wymieszać 
z piaskiem aż do uzyskania jednorodnej 

mieszaniny i potem dodać wody 

Kolejność czynności mieszania 
jak dla ciasta wapiennego 

Cementowo-
wapienna 

Najpierw mieszać składniki sypkie (cement, 
wapno suchogaszone i piasek) aż do uzyskania 
jednorodnej masy. Dodatki sypkie mieszać na 

sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozo-
stałymi składnikami sypkimi. Dodatki ciekłe, np. 

ciasto wapienne zamiast wapna 
hydratyzowanego, rozprowadzić w wodzie przed 

dodaniem do składników sypkich 
 

Kolejność czynności jak przy 
przygotowaniu zaprawy ręcznym, 

ecz mieszanie mechaniczne 

Cementowa Najpierw mieszać cement z piaskiem aż do 
uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie 

dodać wodę i mieszać aż do uzyskania 
jednorodnej masy. Dodatki sypkie 

nierozpuszczalne w wodzie zmieszać na sucho z 
cementem przed mieszaniem go z piaskiem, a 
dodatki rozpuszczalne w wodzie stosować w 

postaci roztworów. Dodatki ciekłe rozprowadzić 
w wodzie przed dodaniem ich do składników 

sypkich 

Kolejność czynności jak przy 
sposobie ręcznym, lecz mieszanie 

mechaniczne 
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Składniki zaprawy w postaci sypkiej, tj. piasek i 
spoiwo, zmieszać na sucho, a następnie wsypać 

do odmierzonej ilości wody lub wody z 
rozprowadzonym w niej ciastem wapiennym, 
jeżeli do zaprawy użyto ciasta wapiennego 

Do odmierzonej ilości wody w 
mieszarce dodawać piasek i 
wapno, mieszając każdy z 

dodawanych składników po 1 min 
od chwili wrzucenia go do 

mieszarki, a następnie dodać gips i 
całość mieszać aż do uzyskania 

jednorodnej masy zaprawy 

Gipsowo-wapienna 

Opóźniacz wiązania gipsu przygotować i dodać 
do odmierzonej ilości wody. Wodę wraz z 
opóźniaczem dokładnie wymieszać przed 

wsypaniem do niej innych składników zaprawy. 
Mieszać aż do uzyskania jednorodnej masy 

zaprawy, lecz nie dłużej niż 5 min 

Mieszanie zaprawy gipsowej nie 
powinno trwać dłużej niż 1 min, 

gipsowej z dodatkiem opóźniaczy 
lub gipsowo-wapiennej bez lub z 
opóźniaczem nie dłużej niż 5 min 

 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej 
się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególną 
starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Cegłę 
układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, 
powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 
Gzymsy należy murować z cegły na płask lub na rąb (rolkę) przez nadwieszenie cegły najwyżej 10 
cm. Gzymsy o większym wysięgu należy zbroić w spoinach pionowych bednarką lub prętami 
okrągłymi ze stali zbrojeniowej. Gzymsy o dużym wysięgu należy opierać na wspornikach z belek 
stalowych lub żelbetowych. 
 
Spoiny w murach ceglanych 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm,  
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin 
pionowych = 5 mm. 
 
Wykonanie 
Przestrzeń spoiny należy oczyścić w przypadku muru ceglanego na głębokość co najmniej 2 cm,  
a w przypadku muru z kamienia naturalnego odpowiednio do szerokości spoiny, jednak co najmniej 
na głębokość 3 cm. Luźne cząstki należy usunąć a podłoże wstępnie zmoczyć. Zaprawę spoinową 
miesza się starannie z około 13% wody do konsystencji wilgotnej. Podczas spoinowania pracuje się 
możliwie dwuwarstwowo i zaprawę spoinową wciska się aby uzyskać zwartą strukturę. 
Powierzchnię ściągnąć, ale nie wygładzać. 
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Nie należy pracować na elewacjach zawilgoconych na skutek przesiąkania wody "od tyłu", aby 
uniknąć przebarwień spowodowanych przez wykwity. 
Przy stosowaniu na dużych powierzchniach należy stosować tylko materiał z jednej serii w ciągu 
jednego dnia, w przeciwnym wypadku materiały z różnych serii należy mieszać (palety). 
Obowiązują ogólne reguły rzemiosła i normy, zwłaszcza DIN 1053. 
Po zakończeniu spoinowania elewacje z materiałów porowatych należy zaimpregnować. 
Temperatura stosowania: Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C i powyżej +30°C oraz  
w prażącym słońcu. Świeżo wyspoinowane powierzchnie chronić przez co najmniej 1 dzień przed 
deszczem i mrozem (w razie potrzeby zasłonić folią). 
 
Mury z bloczków 
Ułożenie pierwszej warstwy bloczków ma zasadniczy wpływ na prawidłowość wykonania całego 
budynku. Pierwszą warstwę bloczków murujemy na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 
3:1 w taki sposób, by bloczki zachowały stabilność. 
Prawidłowość ułożenia bloczków w narożach budynku oraz wzdłuż ścian należy sprawdzić za 
pomocą poziomicy oraz rozpiętych linek murarskich. Nierówności ułożenia poszczególnych 
bloczków należy korygować przy pomocy młotka gumowego. 
Aby budowa była prowadzona zgodnie ze sztuką budowlaną, ekipa budowlana musi być dobrze 
przygotowana i posiadać odpowiednie akcesoria. 
Wierzchnią płaszczyznę warstwy bloczków należy wyrównać specjalną pacą wyrównawczą,  
a następnie dokładnie oczyścić szczotką z wszelkich drobin i pozostałości po szlifowaniu. 
Klejowa Zaprawa Murarska do Cienkich Spoin dostarczana jest do każdej zakupionej palety 
bloczków profilowanych na pióro i wpust. 
Na oczyszczoną powierzchnię nanosi się warstwę zaprawy klejowej o grubości 1 - 3 mm. 
Równomierne ułożenie zaprawy ułatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zębatej krawędzi 
(wielkość zębów 4 – 5 mm). Powierzchni bloczków nie należy zwilżać wodą. 
Klejową Zaprawę Murarską można nałożyć na odległości kilku metrów. Jednak w zależności od 
pogody należy odpowiednio nakładać dłuższą lub krótszą warstwę cienkiej spoiny. 
Przy murowaniu ścian z bloczków "na pióro i wpust", zaprawę klejową rozprowadza się tylko na 
poziomych spoinach, spoiny pionowe pozostają nie klejone. Układany bloczek należy starannie 
dosunąć do wyżłobionej ścianki bloczka poprzedniego i docisnąć do spoiny poziomej, ostukując go 
gumowym młotkiem. 
Jeżeli występują przypadki przycinania bloczków, a powierzchnie są gładkie, wtedy należy położyć 
na nie Klejową Zaprawę Murarską na murowanych ścianach z bloczków o gładkich ściankach, 
zaprawę klejową rozprowadza się także na pionowych spoinach. Układany bloczek należy docisnąć 
do spoiny poziomej i pionowej, ostukując go gumowym młotkiem. 
 
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 
Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między 
płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020 
Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku 
murów o grubości 1/2 lub 1 cegły - tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana do sznura 
lub szablonu. 
Powierzchnie przewodów wentylacyjnych i spalinowych powinny być gładkie, łącznie ze spoinami 
i bez występów lub wklęśnięć. Cegły tworzące powierzchnie przewodów (szczególnie cegły 
ułamkowe) powinny być ułożone gładkimi częściami do przewodów. 
 
 



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu                                                                     SST - część szczegółowa 

47 

Osadzenie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach 
Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżu 
niewielkie bruzdy, następnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek środka 
pomieszczenia,  a następnie  osadzić podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka 
wapiennego. W przypadku podokienników o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze 
na zaprawie   cementowej   marki stalowe w odstępach co najmniej 10 cm. Osadzenie   kratek 
wentylacyjnych, drzwiczek  itp. w uprzednio pozostawionych otworach należy wykonywać na 
zaprawie cementowej marki co najmniej 5. 
 
Osadzanie belek stalowych 
Belki stalowe osadzać wg wytycznych w projekcie budowlanym. W przypadku stwierdzenia  w 
strefie podporowej zmurszenia, słabej zaprawy lub jej znaczniejszych  ubytków,  albo  (i)  cegły nie 
odpowiadającej kl.100, należy    w miejscach  podparć belek wykonać  poduszki betonowe z B-15. 
Bruzdy do osadzenia  belek stalowych  wykonywać  kolejno (nie równocześnie). Drugą  bruzdę 
można wykuwać dopiero po osadzeniu  i dokładnym  podklinowaniu belki w pierwszej bruździe. 
Rozkuwanie muru  pod  wykonywanymi nadprożami  można rozpocząć dopiero  po zespoleniu  obu  
ceowników śrubami, dokładnym podklinowaniu i związaniu zaprawy w poduszkach na  podporach. 
 
Szpałdowanie i obmurowywanie belek 
Stalowe belki stropowe lub nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej klasy co najmniej 
150 lub przy większym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na ceglanym 
ostatnie trzy warstwy cegieł winny być ułożone na zaprawie cementowej cementowo-wapiennej 
marki co najmniej 3. Na murach z cegły dziurawki lub pustaków d. stalowe można opierać tylko za 
pomocą  poduszek betonowych. Końce belek stalowych powinny być omurowane cegłą ułożoną na 
zaprawie cementowej. Belki stropów prefabrykowanych powinny zakotwione w wieńcach 
żelbetowych wykonanych na ścianach każdej kondygnacji. 
 
Nadproża 
Do otworów okiennych i drzwiowych w murach należy stosować nadproża prefabrykowane z 
betonu zwykłego (np. typu „L" ) i z betonu komórkowego odpowiadającego wymaganiom podanym 
w PN. W murach z cegły można również stosować nadproża z belek stalowych oraz nadproża 
żelbetowe pełne wykonywane na miejscu budowy. Nadproża te powinny być ocieplone od zewnątrz 
warstwą płyt z betonu komórkowego lub innego materiału izolacyjnego. 
Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9 cm z 
każdej strony. Końce belek stalowych lub żelbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny 
się opierać na długości około 1,5 ich wysokości. 
Nadproża z betonu komórkowego należy układać na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3, 
opierając je minimum 9 cm w każdej strony. 
Najprostsze gzymsy należy murować z cegły na płask lub na rąb (rolkę) przez nadwieszenie cegły 
najwyżej 10 cm. Gzymsy o większym wysięgu należy zbroić w spoinach pionowych bednarką lub 
prętami okrągłymi ze stali zbrojeniowej. Gzymsy o dużym wysięgu należy opierać na wspornikach 
z belek stalowych lub żelbetowych. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
 



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu                                                                     SST - część szczegółowa 

48 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Kontrola jakości robót murowych polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną 
Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
 Kształtu i wymiarów 
 Uszkodzeń 
 Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej 
 Średniej wytrzymałości na ściskanie 
 Cechowanie 
Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii 
Wyrobów. 
 
6.3. Cegła budowlana, pustaki, nadroża 

Dostarczone na budowę materiały muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz być 
zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Odbioru dokonuje się komisyjnie. 
Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie 
o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
6.4. Tolerancja wymiarów 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu i 
przyrządów pomiarowych z dokładnością do 1 mm. 
Kształt – wg Normy BN-90/66745-01 
Dopuszczalne wady kształtu: 
- odchylania od kąta prostego sąsiednich powierzchni (nieprostopadłościenność)[mm]- <1 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny [mm]- <1 
- dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01 
- uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni-nie więcej niż 1 szt. o powierzchni <1000 mm2 
- uszkodzenia krawędzi-nie więcej niż 1 szt. o szer. <20 mm i dł. 
- rysy, pęknięcia technologiczne-nie więcej niż 1 szt. o rozwartości <0,5 mm i dł. < 1000 mm2 
- ogólne uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej < 6,5 % ilości elementów w palecie. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
 odbiór częściowy 
 odbiór końcowy 
8.1. Odbiór częściowy robót 

8.1.1. Zasady odbioru częściowego robót 

Ogólne zasady odbioru częściowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
8.1.2. Dokumenty odbioru częściowego 

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
8.2. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru końcowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
8.3. Odbiór materiałów 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 
parametrów  dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania  
i obowiązującymi zasadami wiązania 
W zakresie robót  murowych  kontroli jakości podlega: 
1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów  
w dzienniku budowy. 
4) Odbiór robót murowych 
- sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi, 
- odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu stolarki. 
5) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020 
- w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń    +/-20mm 
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku   +/-50mm 
- w grubości murów o grubości 1/4c, 1/2c i 1c  równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły 
- w grubości murów ponad 1c pełnych   +/-10mm 
- w grubości murów ponad 1c szczelinowych +/-20mm 
- wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość 
- wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość 
- grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm 
- grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm 
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: 
- dla murów spoinowanych:  3mm/1m. i 10mm dla całej ściany 
- dla murów nie spoinowanych:  6mm/1m. i 20mm dla całej ściany 
odchylenie krawędzi od linii prostej: 
- dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m. 
- dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m. 
odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: 
- dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku 
- dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku 
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odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi każdej warstwy: 
- dla muru spoinowanego:  1mm/1m., 15mm/długość budynku 
- dla muru nie spoinowanego:  2mm/1m., 30mm/długość budynku 
odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem: 
- dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/długość budynku 
- dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość budynku 
odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu: 
- dla murów spoinowanych:  3mm 
- dla murów nie spoinowanych: 6mm 
 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 
PN-C-04630   „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
PN-B-10100   „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
PN-B-01300   „Cementy. Terminy i określenia.” 
PN-B-04309   „Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości.” 
PN-B-04320   „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.” 
PN-B-04350   „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza 

chemiczna.” 
PN-B-04351   „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech 

fizycznych i wytrzymałościowych.” 
PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  

Zmiany 1 Bl 5-6/89 poz. 42. 
PN-67/B-03005 Konstrukcje murowe w cegły i innych elementów drobnowymiarowych ze 

zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie Zast. częśc. przez 
PN-87/B-03002 w zakresie konstrukcji murowych zbrojnych poprzecznie. 

PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
10.2. Pozostałe dokumenty 

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 
,,Budownictwo ogólne”. 
„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
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 zobowiązany do odpowiedzialności  
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
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S.S.T. 4   CPV 45410000-4  Tynki zwykłe 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 
robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację robót niezbędnych do wykonania: 
- robót tynkarskich 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 2 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 
"Prawo Zamówień  Publicznych"  art.29  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  
inny "równoważny" wyrób. 
2.2. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, 
marka zaprawy: 
- dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 
- dla wykonania narzutu  – 3,5 
- dla wykonania gładzi  – 3,5 
Użyte  do  wykonania  masy  tynkarskie,  cement,  wapno,  kielnie  murarskie,  piasek  i  woda  
powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać 
siarczanów, chlorków, organicznych domieszek.  
Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
Cement – PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 „Cement portlandzki z 

dodatkami”. 
Wapno  – PN-B-30020 „Wapno” , PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne” 
Woda  – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania” 
Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu                                                                     SST - część szczegółowa 

52 

Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane cementowe” 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac 
drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowanie 

Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym 
ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający 
przed warunkami atmosferycznymi, w szczególnością przed wilgocią. 
Wapno  powinno  być  składowane  na  suchym  podłożu,  niedopuszczalny  jest  kontakt  wapna   
z  gruntem.  
Miejsce  gdzie  składowane  jest  wapno  palone  powinno  być  wyposażone  w  sprzęt  gaśniczy,  
zgodnie  z wymogami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie  
z wymogami bhp. 
Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami organicznym. 
 
Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami BHP 
 
4.3. Magazynowanie 

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 
przechowywania materiałów. 
Sucha mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami 
worków. 
 
5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw  
i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
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Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych 
w okresie obniżonych temperatur”. 
 
5.2. Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 
tynkowanie. 
Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby 
ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość 
gotowego tynku (np. powstawanie rys). 
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 
Podłoże pod tynk musi być: 
- równe, 
- nośne i mocne, 
- wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 
- wolne od wykwitów, 
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Ostrzeżenia i wskazówki. 
Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 
tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 
propozycję rozwiązania tych problemów. 
 
5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk 

Ogólne sprawdzenie podłoża 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości 
powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: 
- próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk, 
- próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu, 
- chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania, 
- próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
 
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały 
budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby 
nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed 
lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 
5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed 
rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do 
podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy 
szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy 
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ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować 
skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do 
tynkowania. 
 
5.4. Tynkowanie 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić 
podłoże pod tynk. 
Podane w punkcie 5.3. wymagania, dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie 
odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub 
poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać 
przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną 
późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano 
wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej 
szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego . 
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich 
warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 

Ciepłe warunki pogodowe 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na 
sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie 
podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. 
Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych 
i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 

Zimne warunki pogodowe 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu 
wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości 
przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, 
powodując jego niedostateczną wytrzymałość. 
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy temperaturze 
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku  
i inne. 
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy 
temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę 
tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych 
temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży) 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często  
z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po 
powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub też 
długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie 
produktu. 
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Szlamy zwiększające przyczepność 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je  
z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się 
cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio 
często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość 
szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta. 
 
5.5. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 
 Wyznaczenia powierzchni tynku 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości  
i wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo  
z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo  
z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy 
tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 
 Wykonanie obrzutki 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na 
ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki 
powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka. 
 Wykonanie narzutu 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej 
wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 
cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut  
w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 
 Wykonanie gładzi 
gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. 
Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą 
drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania 
należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 
 
5.6. Wykonanie gładzi gipsowych 

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze 
stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca 
się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się 
pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku 
sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc 
pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub 
siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować  
i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia  
i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia  
i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace 
wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed 
malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem 
zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi 
zagruntować emulsją. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną 

 Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 
 Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 

odchylenie powierzchni  tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie 
większej niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3  na długość łaty kontrolnej 2 
m, 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większe niż 
2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: nie większe niż 
3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w dokumentacji: nie większy niż 3 mm/m, 

odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm 
 miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 

na 10 m2 tynku, 
 niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

wypryski i spęcznienia  wskutek obecności  cząstek wapna niegaszonego, 
pęknięcia powierzchni , 
wykwity soli w postaci nalotu, 
trwałe zacieki na powierzchni, 
odparzenia, odstawanie od podłoża; 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
 odbiór częściowy 
 odbiór końcowy 
8.2. Odbiór częściowy robót 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego robót 

Ogólne zasady odbioru częściowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
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8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego 

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.3. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru końcowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.4. Odbiór materiałów 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 
parametrów  dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
 
8.5. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być 
czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. Spoiny muru 
ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny 
ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 
 
8.6. Odbiór wykonanych tynków 

Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 
- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
- gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i 
spęcznień jest niedopuszczalne, 
- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) 
Wykonane  tynki  powinny  odpowiadać  PN-70/B-10100  „Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe. 
Wymagania  i badania przy odbiorze.” 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-B-04500  „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 
PN-C-04630     „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
PN-B-10100    „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
PN-B-01300    „Cementy. Terminy i określenia.” 
PN-B-04309    „Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości.” 
PN-B-04320     „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.” 
PN-B-04350    „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza 

chemiczna.” 
PN-B-04351    „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech 

fizycznych i wytrzymałościowych.” 
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10.2. Pozostałe dokumenty 

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 
,,Budownictwo ogólne”. 
„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
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 zobowiązany do odpowiedzialności  
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
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S.S.T. 5   CPV 45442100-8 Malowanie 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 
robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację robót niezbędnych do wykonania: 
- roboty malarskie 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 2 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 
"Prawo Zamówień  Publicznych"  art.29  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  
inny "równoważny" wyrób. 
 
2.2. Zastosowane materiały 

 Preparat gruntujący, 
 Farba wewnętrzna, 
 
Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie, 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
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Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntować, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą  

w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej. 

 mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %. 

Farba do betonu służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powłok 
malarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy ona na malowanym podłożu barwną, 
elastyczną powłokę o jedwabistym połysku. Posiada wysoką odporność na działanie wody oraz 
zmiennych warunków atmosferycznych. Charakteryzuje się dużą odpornością na zarysowania  
i ścieranie, jest wyjątkowo odporna na zabrudzenia i łatwo zmywalna. 
Dane techniczne 
 Zużycie /podłoże równe/:  0,10÷0,20 l/m2  
 Temperatura stosowania:  +5 do +25 oC  
 Czas schnięcia:   6 h  
 Całkowite utwardzenie:  48 h  
 Stopień połysku:   jedwabisty  
 Gęstość objętościowa:  1,07 kg/dm3  
 Konsystencja:   gęsta ciecz 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport 

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
 
Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami BHP 
 
4.3. Magazynowanie 

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 
przechowywania materiałów. 
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Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta.  
 
5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty 
budowlane stanu surowego.  
Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz 
tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami 
(posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak aby jej równość 
odpowiadała całej otaczającej powierzchni. 
Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające 
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 
Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki 
płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na 
którą wydano aprobatę techniczną. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, 
rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną 
kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
 podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku) 
 w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 

spadek temperatury poniżej 0°C, 
 w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 

wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, 
nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, 
płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tablicy 
nr 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż 12%. 
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Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoża, w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi 

w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci 
ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
 
Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy 
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
 
5.4. Wykonanie robót malarskich  

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 
w powyższych punktach. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 
Podstawowe techniki malarskie 
Nakładanie pędzlem  
 Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 

narożników) ze względu na niską wydajność;  
 Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować 

powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;  
 Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie 

gruntu w podłoże. 
 
Nakładanie wałkiem 
 Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na 

prostotę i dużą wydajność;  
 Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 

nierówności podłoża. 
Natrysk powietrzny 
 Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  
 Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia 

mogące zatkać dyszę pistoletu. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 sprawdzenie wsiąkliwości, 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
 sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
 
Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
 odbiór częściowy 
 odbiór końcowy 

 
8.2. Odbiór częściowy robót 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego robót 

Ogólne zasady odbioru częściowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego 

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.3. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru końcowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.4. Odbiór techniczny 
 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
 sprawdzenie atestacji farb i lakierów oraz ich okresu trwałości, 
 sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy, 
 ocenę jakościową wykonanych powłok. 
 
Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż 
5˚C i przy wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki, 
 równomierności rozłożenia farby, 
 jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
 braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki, 
 widocznych gołym okiem śladów pędzla, 
 sprawdzenie połysku powłoki, 
 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powłoki - 

szmatką w kontrastowym kolorze – nie powinny pozostawać ślady farbki na szmatce, 
 sprawdzenie odporności na zarysowanie, 
 sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 
 sprawdzenie grubości powłoki: 

o na elementach stalowych – przyrządami elektromagnetycznymi, 
o na innych podłożach – zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w 
o budownictwie 

 sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną – po przesunięciu po niej osełki z 
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym okiem z odległości 0,5m 
rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej), 



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu                                                                     SST - część szczegółowa 

65 

 badanie przyczepności powłoki: 
o do tynku – poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, 
o do podłoży metalowych – poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 stalowych 

płytkach kontrolnych, 
 sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką szczotką 

lub szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie powinny wystąpić 
smugi ani zmiany w barwie, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu 
powłoki mokrą namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna 
ulec zabarwieniu, a powłoka mieć jednakową barwę, 

 sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe. 
Gdy którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić 
zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne prawidłowe 
wykonanie, lub poprawienie niewłaściwie wykonanych robót i powtórne przedstawienie ich do 
badań. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 

PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 

PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych. 
PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania. 
PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie 

wody oraz na oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie 

za pomocą aparatu Du Ponta. 
PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych na 

zginanie. 
PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok. 
PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej. 
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PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
do malowania. Ogólne wytyczne. 

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
 
10.2. Pozostałe dokumenty 

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 
,,Budownictwo ogólne”. 
„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
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 zobowiązany do odpowiedzialności  
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
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S.S.T. 6 CPV 45431100-8 Posadzki z płytek ceramicznych i gresowych 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 
robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację robót niezbędnych do wykonania: 
- posadzki z płytek ceramicznych i gresowych 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 2 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 
"Prawo Zamówień  Publicznych"  art.29  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  
inny "równoważny" wyrób. 
 
2.2. Zastosowane materiały 

 Płytki ceramiczne, 
 Płytki gresowe 
 Klej do płytek, 
 Zaprawa spoinująca. 
 
Wyszczególnienie materiałów: 
Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych wykonane z zastosowaniem płytek ceramicznych  
i gresowych 
 
Płytki z gresu 
Płytki gres antypoślizgowe grubość 0,6cm według wzoru uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. 
Płytki gresowe cokołowe o właściwościach jak płytki posadzkowe. Płytki gres nieszkliwione 
powinny spełniać wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg załącznika G „płytki ceramiczne 
prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, grupa BI a UGL.  
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Wymagania dla płytek gres barwa: wg wzorca producenta, antypoślizgowe, nasiąkliwości po 
wypaleniu nie mniej niż 1,5%, twardość według Mohsa 8, wytrzymałości na zginanie nie mniejszej 
niż 25MPa, na ściskanie min. 6,5MPa, płytki o klasie ścieralności V, mrozoodporności (liczba cykli 
nie mniej niż 20), kwasoodporność nie mniej niż 98%, ługoodporność nie mniej niż 90% 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
długość i szerokość: ±1,5 mm  
grubość: ± 0,5 mm  
krzywizna: 1,0 mm  
Płytki gresowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, kątowniki 
czy narożniki.  
Należy zastosować płytki 1 gatunku. 
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte 
gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się 
wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do 
fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty. 
  
Płytki ceramiczne terakotowe  
Płytki ceramiczne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty 
ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < lub równe 6 procent 
(Grupa BIIa). Barwę płytek należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 
Płytki cokołowe o właściwościach jak płytki terakotowe. 
Właściwości płytek ceramicznych barwa: wg wzorca producenta, nasiąkliwość po wypaleniu nie 
mniej niż 2,5%, wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, ścieralność nie więcej niż 1,5 
mm, mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
ługoodporność nie mniej niż 90%  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
długość i szerokość: ±1,5 mm  
grubość: ± 0,5 mm  
krzywizna: 1,0 mm  
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate - wymagana 
Wykonane jako antypoślizgowe.    
Płytki terakotowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, kątowniki 
czy narożniki.  
 
Zaprawy klejowe i spoinowe do płytek 
Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002.  
Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 . 
 
Do klejenia i spoinowania płytek olejoodpornych zastosować sztywne kity z żywicy epoksydowej 
Wymagania dla kitu 
-absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu ≤ 0,5 %, 
-przyczepność do podłoży budowlanych ≥ 0,5 MPa 
-wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 MPa, 
-wytrzymałość na zginanie ≥ 10 MPa, 
-współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej ≤ 5 x 10 –6  1/ 0C 
-twardość Shore‘a ≥ 70 
-ścieralność ( na tarczy Boehmego) ≤ 12 mm 
-odporność na działanie kwasów, ługów , olejów i agresywnych środków czyszczących 
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-odporność na działanie substancji chemicznych mierzona zmianą masy próbki kitu po 8 tyg. 
działania substancji  - przyrost masy nie więcej niż 3 %, ubytek masy nie więcej niż 1 %. 
 
Do klejenia i spoinowania płytek gresowych należy zastosować wodoodporne i mrozoodporne 
kleje. 
Wymagania dla kitu 
-przyczepność 1 MPa,  
-gęstość w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3, 
-wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gęstość w stanie 
suchym 1,3 kg/dcm3,  
-masa do wodoszczelnych przepon pod płytki ceramiczne, jednoskładnikowa, na żywicy 
syntetycznej, elastyczna, odporna na wodę pod ciśnieniem 0,15 MPa. 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania -
kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 
- młotek (500 g), 
- przyrząd montażowy, 
- miara drewniana lub zwijana, 
- drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
- kliny drewniane, 
- klocek do dobijania desek. 
- jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport 

Płytki ceramiczne i gresowe przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
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Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 
Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami BHP 
 
4.3. Magazynowanie 

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 
przechowywania materiałów. 
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta.  
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 
dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna 
być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
5.3. Posadzki z płytek  

Zalecenia ogólne: 
Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5°C i nie więcej 
niż +25°C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót 
oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót. 
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Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki 
nie może zawierać pustych miejsc. 
Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki 
płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
 
Przygotowanie podłoża: 
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 
piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 
Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 
mniejsza niż 0,5 MPa. 
Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 
Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
 
Roboty zasadnicze: 
Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. 
Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju 
płytek. 
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących 
wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną 
na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do 
pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 
dniach.  
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu  
z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia  
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary); 
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 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych; 
 spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.; 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
 przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 

dźwięku; 
 odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie 

powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m); 
 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na 

całej dł. łaty); 
 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm; 
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
 płaszczyzny poziomej lub spadków; 
 nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie 

powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty); 
 odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe 

niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 
posadzki); 

 przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm; 
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
 odbiór częściowy 
 odbiór końcowy 

 
8.2. Odbiór częściowy robót 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego robót 

Ogólne zasady odbioru częściowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
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8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego 

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.3. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru końcowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.4. Odbiór techniczny 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 
parametrów  dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 

 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
 równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek, 
 płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 
 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
 poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
 ocenę wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić 
 równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 
 dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 
 dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż 

±5 mm na całej długości pomieszczenia, 
 spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 

3mm na całej długości pomieszczenia, 
 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
 ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
 ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 
 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 
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10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

PN-B-10156  Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-EN 87: 1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 

PN-EN 99: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 100: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
PN-EN 101: 1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
PN-EN 102: 1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki 

nieszkliwione. 
PN-EN 163: 1994  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-12032   Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 
PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-06256   Beton odporny na ścieranie. 
 
10.2. Pozostałe dokumenty 

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 
,,Budownictwo ogólne”. 
„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
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 zobowiązany do odpowiedzialności  
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
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S.S.T. 7 CPV 45431200-9  Okładziny ścienne z płytek ceramicznych 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 
robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji  
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację robót niezbędnych do wykonania: 
- okładzin ściennych z płytek ceramicznych 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 2 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 
"Prawo Zamówień  Publicznych"  art.29  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  
inny "równoważny" wyrób. 
 
2.2. Zastosowane materiały 

 Płytki ceramiczne, 
 Płytki gresowe 
 Klej do płytek, 
 Zaprawa spoinująca. 
 
Wyszczególnienie materiałów: 
Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych wykonane z zastosowaniem płytek ceramicznych  
i gresowych 
 
Płytki i listwy ceramiczne ścienne posiadają parametry zgodne z normą PN-ISO 13006:2001 wg 
załącznika L "Płytki ceramiczne prasowane na sucho "E>10%,Grupa B III GL 
 Rodzaj : płytki ceramiczne ścienne 
 Zastosowanie : łazienka, kuchnia 
 Klasa ścieralności ;  4/2100 obrotów 
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 Mrozoodporność : nie – płytki do zastosowań wewnątrz budynków 
 Nasiąkliwość [%] : 1 
 Odporność na szok termiczny : tak 
 Odporność na pęknięcia włoskowate : tak 
 Odporność na pęknięcia : tak 
 Odporność na działanie środków chemicznych : tak (GA, GLA, GHA) 
 Odporność na zaplamienia : tak 
 Gwarancja :  5 lat 
 
Płytki z gresu 
Płytki gres antypoślizgowe grubość 0,6cm według wzoru uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. 
Płytki gresowe cokołowe o właściwościach jak płytki posadzkowe. Płytki gres nieszkliwione 
powinny spełniać wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg załącznika G „płytki ceramiczne 
prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, grupa BI a UGL.  
Wymagania dla płytek gres barwa: wg wzorca producenta, antypoślizgowe, nasiąkliwości po 
wypaleniu nie mniej niż 1,5%, twardość według Mohsa 8, wytrzymałości na zginanie nie mniejszej 
niż 25MPa, na ściskanie min. 6,5MPa, płytki o klasie ścieralności V, mrozoodporności (liczba cykli 
nie mniej niż 20), kwasoodporność nie mniej niż 98%, ługoodporność nie mniej niż 90% 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
długość i szerokość: ±1,5 mm  
grubość: ± 0,5 mm  
krzywizna: 1,0 mm  
Płytki gresowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, kątowniki 
czy narożniki.  
Należy zastosować płytki 1 gatunku. 
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte 
gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się 
wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do 
fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty. 
  
Płytki ceramiczne terakotowe  
Płytki ceramiczne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty 
ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < lub równe 6 procent 
(Grupa BIIa). Barwę płytek należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 
Płytki cokołowe o właściwościach jak płytki terakotowe. 
Właściwości płytek ceramicznych barwa: wg wzorca producenta, nasiąkliwość po wypaleniu nie 
mniej niż 2,5%, wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, ścieralność nie więcej niż 1,5 
mm, mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
ługoodporność nie mniej niż 90%  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
długość i szerokość: ±1,5 mm  
grubość: ± 0,5 mm  
krzywizna: 1,0 mm  
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate - wymagana 
Wykonane jako antypoślizgowe.    
Płytki terakotowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, kątowniki 
czy narożniki.  
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Zaprawy klejowe i spoinowe do płytek 
Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002.  
Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 . 
 
Do klejenia i spoinowania płytek olejoodpornych zastosować sztywne kity z żywicy epoksydowej 
Wymagania dla kitu 
-absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu ≤ 0,5 %, 
-przyczepność do podłoży budowlanych ≥ 0,5 MPa 
-wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 MPa, 
-wytrzymałość na zginanie ≥ 10 MPa, 
-współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej ≤ 5 x 10 –6  1/ 0C 
-twardość Shore‘a ≥ 70 
-ścieralność ( na tarczy Boehmego) ≤ 12 mm 
-odporność na działanie kwasów, ługów , olejów i agresywnych środków czyszczących 
-odporność na działanie substancji chemicznych mierzona zmianą masy próbki kitu po 8 tyg. 
działania substancji  - przyrost masy nie więcej niż 3 %, ubytek masy nie więcej niż 1 %. 
 
Do klejenia i spoinowania płytek gresowych należy zastosować wodoodporne i mrozoodporne 
kleje. 
Wymagania dla kitu 
-przyczepność 1 MPa,  
-gęstość w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3, 
-wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gęstość w stanie 
suchym 1,3 kg/dcm3,  
-masa do wodoszczelnych przepon pod płytki ceramiczne, jednoskładnikowa, na żywicy 
syntetycznej, elastyczna, odporna na wodę pod ciśnieniem 0,15 MPa. 
 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
 listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
 środki ochrony płytek i spoin, 
 środki do usuwania zanieczyszczeń, 
 środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
 
 



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu                                                                     SST - część szczegółowa 

78 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania -
kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 
- młotek (500 g), 
- przyrząd montażowy, 
- miara drewniana lub zwijana, 
- drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
- kliny drewniane, 
- klocek do dobijania desek. 
- jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport 

Płytki ceramiczne i gresowe przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 
Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami BHP 
 
4.3. Magazynowanie 

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 
przechowywania materiałów. 
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta.  
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 
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5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 
do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
 podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury  

z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
 do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 

murów budynku. 
 bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy  

i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
 elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej. 

 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 niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 
2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

 powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. 
 ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla 

danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 
 przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian i posadzek należy także sprawdzić 

jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy 
osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek 
przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów 
ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze spoinami 
podłogowymi. 

 na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, 
możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 
– 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. 
Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia 
płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 

 bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 
klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono 
płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub 
szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych 
gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować 
odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho. 

 na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożnikowe 
i wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z 
płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu  
z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia  
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
Podczas odbioru jakościowego płytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania okładzin 
wewnętrznych ścian należy sprawdzić: 
 zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
 gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
 jednolitość barwy i wzoru, 
 stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa), 
 prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 

rombowatość płytek), 
 prawidłowość zachowania wymiarów. 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 
 grubość płytek ±2 mm. 
Płytki powinny odznaczać się następującymi cechami: 
 nasiąkliwością max. 10%, 
 szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170şC do 18 ±2şC, 
 wytrzymałość mechaniczną na zginanie min. 15 N/mm2. 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta, datę 
produkcji. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, 
wymiarów, barwy i gatunku. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
 odbiór częściowy 
 odbiór końcowy 

 
8.2. Odbiór częściowy robót 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego robót 

Ogólne zasady odbioru częściowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego 

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.3. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru końcowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.4. Odbiór techniczny 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 
parametrów  dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
 
Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być 
czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą.. Spoiny muru 
ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny 
ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 
Odbiór wykonanych tynków 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
 przyleganie  wykładziny  do  podkładu,  poprzez  lekkie  opukiwanie  w  kilku  miejscach  (brak 

głuchego odgłosu wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłożem), 
 prawidłowość przebiegu spoin, poprzez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż spoin i pomiar 

odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
 prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny, poprzez przyłożenie w prostopadłych do  

siebie  kierunkach  łaty  kontrolnej  o  długości  2  m  i  pomiar  wielkości  prześwitu  z 
dokładnością do 1 mm, 

 szerokość  styków  i  prawidłowość  ich  wypełnienia,  wizualnie  i  poprzez  pomiar  z 
dokładnością do 0,5 mm, 

 jednolitość barwy lub wzoru płytek.  
 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
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9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy 

odbiorze. 
PN-B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 
PN-B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe. 
PN-EN 87: 1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
PN-EN 99: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN 105: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate. 
PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki 

nieszkliwione. 
PN-EN 122: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki 

szkliwione. 
 
10.2. Pozostałe dokumenty 

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 
,,Budownictwo ogólne”. 
„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
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 zobowiązany do odpowiedzialności  
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
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S.S.T. 8   CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne, z papy i folii 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 
robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i wewnętrznych, 
pionowych i poziomych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub 
aprobat technicznych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 2 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 
"Prawo Zamówień  Publicznych"  art.29  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  
inny "równoważny" wyrób. 
 
2.2. Zastosowane materiały 

 
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998: 
 temperatura mięknienia      60-80°C, 
 temperatura zapłonu 200°C, 
 zawartość wody - nie więcej niż 0,5%, 
 spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45°, 
 zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze 

sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
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Folia izolacyjna 
 folia polietylenowa PE grubości od 0,2mm do 1,00mm 
 klejona na połączeniach lub układana na zakład, 
 klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny 
 wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 
 
Lepik na zimno IZOLBET-K 
Stosować do przyklejania pap asfaltowych do wcześniej wykonanych pokryć papowych (izolacje 
wielowarstwowe), podłoży betonowych na zewnątrz budynków. Stosować na zimno. Nie stosować 
do pap smołowych oraz pap asfaltowych na taśmie aluminiowej. 
WYDAJNOŚĆ 
0,80 - 1,20 kg/m2 
w zależności od stanu i rodzaju podłoża. 
 
Roztwór asfaltowy gruntujący IZOLBET-A na bazie rozpuszczalników organicznych 
Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 
Do gruntowania suchych lub lekko wilgotnych betonów i tynków, pod właściwe hydroizolacje 
bitumiczne bezspoinowe lub hydroizolacje papowe, pokrycia z pap termozgrzewalnych 
oksydowanych oraz modyfikowanych SBS. 
UWAGA ! stosować na zimno. 
WYDAJNOŚĆ 
0,35 - 0,45 kg/m2 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów  
i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
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Rolki papy asfaltowej i folii należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w pozycji 
leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki należy układać długością w kierunku jazdy środka 
transportowego na całej szerokości. 
Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe wg  
PN-O-79601. Masa roztworu  w  bębnie  nie  powinna  być  większa  niż  200kg.  Przy  transporcie  
należy  zachować  przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 
materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny należy ustawić w pozycji stojącej 
ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch  warstwach,  tak  aby  tworzyły  zwartą  całość  
zabezpieczoną  dodatkowo  listwami  przed ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem. 
 
Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami BHP 
 
4.3. Magazynowanie 

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 
przechowywania materiałów. 
 
Papa asfaltowa – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co 
najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym i utwardzonym 
podłożu , w pozycji leżącej równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy nie 
powinny zawierać więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić 
nie mniej niż 80 cm. 
 
Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji stojącej z dala od 
źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i 
wpływami atmosferycznymi. 
 
5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej specyfikacji,  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 i w ST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później  niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
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5.3. Przygotowanie podłoża 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające 
części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, 
resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za 
pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową,  
a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od 
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy 
sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 
powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub 
zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża. 
 
5.4. Izolacje z folii 

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw 
przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.  
Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, 
utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych.  
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 
jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie 
naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze 
spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład 
arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie 
mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można 
naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 
Izolacja musi być wykonana w warunkach gwarantujących jej poprawne ułożenie: 
-po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 
-w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5˚C, 
Podczas robót izolacyjnych należy chronić warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
Arkusze należy układać na zakład wielkości 10-20cm. 
 
5.5. Izolacje z emulsji i mas 

Gruntowanie podłoża 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona  
i odpylona. 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy,  
a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione  
w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 
powinna być nie niższa niż 5°C. 
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Wykonanie izolacji powłokowej 
Płynny lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach pedzlem, 
szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia 
w czasie wykonywania prac 20°C. 
Materiału nie należy stosować: 
 na wilgotne podłoże, 
 na podłoże smołowe, 
 w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 

 
5.6. Izolacje papowe 

Gruntowanie podłoża  
Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie z pkt. 5.3. Materiał gruntujący należy stosować zgodnie  
z zaleceniami producenta zastosowanej papy. 
 
Izolacje z pap termozgrzewalnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze 
stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. 
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomiernie 
rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę 
gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie 
pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być 
pokryta folią z tworzywa sztucznego. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można 
obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych  
(ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych  
w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego 
wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni,  
z zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją 
rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem 
zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca 
zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu 
(12-15 cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy 
wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu                                                                     SST - część szczegółowa 

88 

dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się 
wypływ masy o żądanej szerokości. 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
 podłużny 8 cm, 
 poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy 
wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 
odchyleniu papy) i ponownie skleić.  
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być 
przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały 
się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów 
papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

 
Kontrola jakości izolacji polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną 
 
Kontrola wykonanej warstwy izolacyjnej obejmuje sprawdzenie: 
 grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
 poprawności obrobienia narożników i przebić, 
 przyleganie warstwy izolacji do podłoża 
 ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 
 występowania ewentualnych uszkodzeń. 
W zakresie robót izolacji papą asfaltową: 
 Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów. 
 W zakresie podłoża z płyt ze styropianu, mogą one stanowić podłoże pod izolacje papowe, jeśli 

ich gęstość jest nie niższa  styropianu PE 20. 
 Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest 

większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi 
elementami podłoża. 

 Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. 
 Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności izolacji z  papy należy przeprowadzać 

jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie  
i przeciekanie wody. 

 Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną  
z producentem papy. 

Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 
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Odbiory częściowe lub końcowe izolacji  z papy można wykonywać po minimum 24 godz. od 
chwili ułożenia papy. 
 
W zakresie robót izolacji folią: 
 Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów. 
 W zakresie podłoża z płyt ze styropianu, mogą one stanowić podłoże pod izolacje papowe, jeśli 

ich gęstość jest nie niższa  styropianu PE 20. 
 Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest 

większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi 
elementami podłoża. 

 Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. 
 Izolacja musi ściśle przylegać do podkładu, nie może pękać, a jej powierzchnia musi być gładka 

bez lokalnych wgłębień i wybrzuszeń. 
 Sprawdzenie zgodności wykonania robót z instrukcją techniczną i wymogami producenta. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
 odbiór częściowy 
 odbiór końcowy 

 
8.2. Odbiór częściowy robót 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego robót 

Ogólne zasady odbioru częściowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego 

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.3. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru końcowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
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8.4. Odbiór materiałów 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
8.5. Wymagania przy odbiorze 

Odbiór powinien polegać na: 
 sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na 

budowę, 
 odbiorze przygotowanego podłoża, 
 odbiorze po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej 
 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta 
oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie. 
 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
 założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
 jakości wykonania izolacji 
 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 
 grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
 poprawności obrobienia narożników i przebić, 
 warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża 
 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 
poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1. 

PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 
11-12/84 poz. 84. 

PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco. 

PN-63/B-24626  Lepik smołowy stosowany na gorąco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84. 
PN-64/B-24627  Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych 

Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128. 
PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej. 
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 

PN-B-27617/A1:1997. 
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PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 

PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-04615   Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
PN-B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-B-27618  Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 
PN-B-010260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-24620   Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-B-6751-02  Materiały do izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie 

technicznej. 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 

mechanicznego 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
 
10.2. Pozostałe dokumenty 

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 
,,Budownictwo ogólne”. 
„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
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 zobowiązany do odpowiedzialności  
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
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S.S.T. 9   CPV 45421131-1 Stolarka drzwiowa 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 
robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie stolarki drzwiowej, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 2 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 
"Prawo Zamówień  Publicznych"  art.29  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  
inny "równoważny" wyrób. 
 
2.2. Zastosowane materiały 

Drzwi wewnętrzne typ PORTA STYL 
 

KONSTRUKCJA PRODUKTU: 
Rama skrzydła wykonana  z klejonki drzewa iglastego. Wypełnienie skrzydła : wkład stabilizujący 
"plaster miodu"  lub  płyta  wiórowa  otworowa  wzmocniona  wewnętrznym  ramiakiem  ze  
sklejki.  Rama  wraz  z wypełnieniem obłożona jest dwustronnie płytą HDF. 
 
PROFIL KRAWĘDZI: 
Profil "K" oba boki oraz góra skrzydła okleinowane są taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. 
 
POKRYCIE: 
Skrzydło pokryte okleiną. Rama okleinowana w kolorze skrzydła. 
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KOLOR: 
Do uzgodnienia z Zamawiającym 
 
WYPOSAŻENIE: 
   dwa zawiasy czopowe; 
   trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze "100" lub "110"; 
   zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową; 
   pochwyt okrągły(do drzwi przesuwnych); 
   kratka lub tuleje wentylacyjne ( w skrzydłach gdzie występują ); 
   podcięcie wentylacyjne ( w skrzydłach gdzie występują ); 
   klamka z szyldem; 
   nakładki na zawiasy; 
   zamek hakowy z pochwytami bocznymi (do drzwi przesuwnych); 
   ościeżnica regulowana lub ościeżnica metalowa; 
 
WYMIARY: 
 Jednoskrzydłowe: "60","70","80","90" oraz "100" i"110" – zgodnie z projektem 
 
Szczegóły stolarki  w zestawieniach w dokumentacji technicznej. Wszystkie materiały dostarczane 
jako wyroby gotowe z zaświadczeniami o jakości wyrobów. 
Materiały, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny: 
 być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
 odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu 
 dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
 w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskać 

pisemną zgodę inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez właściwą jednostkę 
naukowo- badawczą, np. Instytut Techniki-Budowlanej. 

 
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. 
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4.2. Transport 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów  
i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Stolarka drzwiowa jest dostarczana w jednostkach ładunkowych, zabezpieczających te wyroby  
przed  uszkodzeniem  bądź  zniszczeniem.  Poszczególne  wyroby  łączy  się  w  zwarte  ładunki 
transportowe, przy użyciu palet. 
Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami BHP 
 
4.3. Magazynowanie 

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 
przechowywania materiałów. 
 
5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej specyfikacji,  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 i w ST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później  niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96. 
Wilgotność drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosić 10-16%. 
 
5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 

5.3. Instrukcja montażu drzwi 
 Rozpakować drzwi nie niszcząc opakowania. 
 Zapoznać  się  z opisem produktu i sprawdzić  jego zgodność  z zamówieniem i opisem -  

w przypadku niezgodności produkt ponownie zapakować w fabryczne opakowanie i rozpocząć 
procedurę reklamacyjną. (WAŻNE! - Przeczytaj Kartę Gwarancyjną). 

 Sprawdzić wymiary otworu w ścianie z zalecanymi przez producenta. 
 Oczyścić i wyrównać krawędzie i powierzchnie przygotowanego w ścianie otworu. 
 Ustawić wstępnie ościeżnicę w wybranym miejscu światła przygotowanego w ścianie otworu  

i unieruchomić. 
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 Wyznaczyć poziom podłogi i dopasować do niego poziom dolnej krawędzi skrzydła, 
skorygować błędy wstępnego ustawienia ościeżnicy w otworze i ostatecznie ją unieruchomić 
stosując kliny montażowe. 

 Sprawdzić  i ewentualnie doregulować  klinami pion ramienia ościeżnicy uzbrojonego  
w zawiasy, po sprawdzeniu jego prawidłowości w zależności od rodzaju ościeżnicy  
i wybranego sposobu montażu zakotwić ostatecznie ramię w murze. 

 Sprawdzić jak zamyka i otwiera się skrzydło w ościeżnicy - w zależności od sytuacji dokonać 
stosownych regulacji skrzydła względem ościeżnicy lub jeśli jest taka potrzeba 
niezakotwionego ramienia ościeżnicy względem skrzydła i otworu w murze. 

 Ramię  ościeżnicy  ryglujące  zamki  należy  ustawiać  nie  pod  poziomicę  ale  dopasowując  je  
do skrzydła, jeszcze raz sprawdzić jak zamyka i otwiera się skrzydło w ościeżnicy.  

 Dokonać korekt jeśli jest potrzeba, jeśli nie to ostatecznie zakotwić ramię ościeżnicy w murze. 
 Wypełnić szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem za pomocą niskorozprężnej poliuretanowej 

pianki montażowej. 
 Po zastygnięciu usunąć nadmiary pianki i obrobić krawędzie otworu w murze. 
 Zamontować próg z uszczelką oraz zaślepić otwory montażowe - w przypadku montażu drzwi  

z ościeżnicą metalową. 
 Usunąć folię ochronną zabezpieczającą skrzydło drzwi bezpośrednio po ich zamontowaniu. 
 Zamontować szyldy, klamki i wkładki. 
 Wkleić, jeżeli istnieje taka potrzeba, załączoną w komplecie plastikową listwę zasłaniającą 

rygle zamków. Listwa jest wyposażona w taśmę samoprzylepną. 
 Zamontować listwę przylgową. Montaż listwy należy przeprowadzić po usunięciu folii 

zabezpieczającej skrzydło. Miękką szmatką, nasączoną nieagresywnym detergentem, odtłuścić 
powierzchnię skrzydła w miejscu mocowania przylgi (np. roztworem płynu do mycia naczyń 
kuchennych z woda). Po osuszeniu skrzydła, od strony montażowej listwy, usunąć taśmę, pod 
którą znajduje się klej umożliwiający zamocowanie jej na skrzydle. Przykleić listwę przylgową 
do skrzydła drzwi mocno dociskając ją na całej długości. Spoina uzyskuje maksymalna 
wytrzymałość po 24h. 

 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 
 sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 
 sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po 

zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła 
drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych 
odkształceń; skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, 
odchyłka w wymiarach ±1 mm; 

 sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych 
ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; 

 sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić 
współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; 
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 sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub  
gałki  powinno  się  otwierać  i  zamykać  swobodnie,  bez  zahamować,  zgodnie  z  ich 
przeznaczeniem. Masa obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu 
skrzydła drzwiowego powinna wynosić więcej niż 2,5 kg. Kąt obrotu powinien wynosić 180°; 

 sprawdzenie niezawodności drzwi – drzwi powinny zachować sprawność działania po 
wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydła; 

 sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151; 
 sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych nie 

powinna być większa niż 1 m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy ciśnień 
Δp=10 Pa; 

 
Przygotowanie do badań. 
Drzwi  przed  badaniem  należy  przechowywać  co  najmniej  8  h,  w  pomieszczeniu  o  temp.  
20±2°C  i wilgotności względnej 50±10%. 
Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na jednej powierzchni licowej, na 
krawędziach równoległych do krawędzi wyrobu, oddalonych od krawędzi nie więcej niż 20 mm. 
Pomiar  powinien  być  wykonany  z  dokładnością  do  ±0,5  mm. Sprawdzenie  stanu  powierzchni  
należy przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub w rozproszonym świetle sztucznym z 
odległości 1 m. 
Do badań należy wybrać 3 szt. Drzwi wybranych losowo. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
 odbiór częściowy 
 odbiór końcowy 

 
8.2. Odbiór częściowy robót 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego robót 

Ogólne zasady odbioru częściowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego 

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
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8.3. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru końcowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania 
należy sprawdzić: 
 zgodność wymiarów; 
 jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana; 
 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 
 sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 

okuć; 
 zaświadczeń o jakości i świadectw; 
 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-B-06070  „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.” 
PN/B-10087/96  „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.” 
 

10.2. Pozostałe dokumenty 

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 
,,Budownictwo ogólne”. 
„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
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 zobowiązany do odpowiedzialności  
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
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S.S.T. 10 CPV 45332200-05 Roboty instalacyjne hydrauliczne CPV 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 
robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację robót niezbędnych do wykonania instalacji sanitarnej ciepłej i zimnej wody 
użytkowej. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 2 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 
"Prawo Zamówień  Publicznych"  art.29  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  
inny "równoważny" wyrób. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy 
załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) 
równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
 wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów polegających tej certyfikacji 

 wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych -w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 
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 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi 

 wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 

2.2. Materiały do wykonania instalacji 

Do budowy instalacji wodociągowej wewnątrz budynku zastosować należy wyroby posiadające  
aktualne aprobaty techniczne przez Centralny Ośrodek Badawczo-rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej „INSTAL”. 
 
Na instalację wody użytkowej zastosowano rury  z tworzywa sztucznego : 
 PP3-Stabi dla wody ciepłej; 
 PP3 dla wody zimnej. 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowanie 

Transport rur z PP musi się odbywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 
Rury przewożone są w paczkach kartonowych. Czasie przewozu należy zwrócić uwagę, aby nie 
ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. 
Do rozładunku nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są 
rozładowane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. 
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Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontakt z żadnym innym materiałem, który 
mógłby  uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 
opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej 
niż na 2 metry wysokości w taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce 
wiązki niższej. 
Gdy rury składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane 
lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur 
na całej długości to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min 
50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż2m, W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 
warstw, lecz nie wyżej niż 10m. 
 
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, bądź największe powinny 
znajdować się na spodzie. 
 
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć 
przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PE nie wolno 
nakrywać w sposób uniemożliwiającym swobodne przewietrzenie. 
Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność na 
uderzenie oraz spowodować ich odbarwienie. 
 

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

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej specyfikacji,  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 i w ST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później  niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 

5.3. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 
Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 
odpowiednio wykonanymi szlachtami należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie  
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje 
wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 

 
5.4. Montaż rur z polipropylenu. 
Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  
Przewody muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 
Rury należy łączyć za pomocą kształtek kielichowych zgrzewanych, które po rozgrzaniu nasuwa się 
na końce łączonych przewodów. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały. Rury można 
przycinać na placu budowy do żądanej długości. 
Na gwint należy łączyć armaturę przepływową i czerpalna. 
Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie 
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu 
wody. 
Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą 
prostopadle. 
Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur. 
Rury należy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zależnych od 
średnicy rur. 

 
5.5. Montaż armatury przepływowej. 
Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura 
przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana. 
Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się  
w przeznaczeniu i wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń 
wodociągowych. 
Zawory powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, 
mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe  naturalne. 
Armaturę przepływową z przewodami z rur polipropylenu  należy łączyć za pomocą kształtek 
(gwintowanych). 
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Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien 
szczelnie zamykać przepływ wody. 
 
5.6. Montaż armatury czerpalnej 
 
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz 
wytycznych producentów. 

 
5.7. Przejście przez przegrody budowlane 
W miejscach, gdzie przewody wodociągowe przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką 
rur, a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, 
wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 
Wszystkie przejścia przez stropy oddzielenia pożarowego  wykonać w klasie odporności ogniowej 
przegrody z zastosowaniem przepustów p. poż. firmy Hilti. 
Dla przewodów palnych w zakresie średnic od 32 należy zastosować atestowane  manszety  CP644 
Hilti – przy przejściach przez ściany –po obu stronach, przy przejściach przez strop jedna osłona od 
dołu   
 
5.8. Próby ciśnienia i izolacje 
Próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, 
lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne 
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 
badania”.  
W czasie próby utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. 
Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać 
przecieków. Podczas badania ciśnienia na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o 
więcej niż 2%. Badanie dla instalacji wody ciepłej należy przeprowadzić dwukrotnie: raz 
napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o temperaturze 55˚C. 
Po przeprowadzeniu prób instalację należy zaizolować. 
 
5.9. Nadzór na budową instalacji wodociągowej  
Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują Inspektor nadzoru oraz 
projektant.  
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 
zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji wodociągowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością 
określoną przez Inspektora nadzoru. 
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W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych i nawiązanie do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa  

mineralnego lub  betonu, 
 badanie odchylenia osi kolektora, 
 sprawdzenie z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek 
 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów , 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów. 
Przewód powinien być poddany badaniu w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu  
i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN–B-10735: 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu rurociągów, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych ( kratek ) i pokryw włazowych, 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,  
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
 odbiór częściowy 
 odbiór końcowy 
8.2. Odbiór częściowy robót 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego robót 

Ogólne zasady odbioru częściowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego 

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.3. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru końcowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
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8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poż. określają 
normy PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”, PN-
81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 – „Ochrona przeciwpożarowa 
budynków . Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”. 

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
jeżeli wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z ułożeniem wewnętrznej instalacji wodociągowej. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy), 
 badanie szczelności całego przewodu i armatury. 
 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 
końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 
szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 
technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postepowanie. 
 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak 
wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-H-74200:1998  „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 
PN-EN10242:1999  „Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego” 
PN-B-02421:2000   „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,   

armatury i urządzeń. Wymagania i badania” 
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PN-85/M-75002  „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania 
i badania” 

PN-93/M-75020   „Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające.  
(Wielkość nominalna ½) PN10. Minimalne ciśnienie 
przepływu 0,05 MPa. Ogólne wymagania techniczne”. 

PN-EN 671-2:1999  „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty 
wewnętrzne  z  wężem płaskoskładanym”. 

PN-92/B-01706   „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 
PN-81/B-10700.00  „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólnie wymagania i 
badania” 

PN-81/B-10700.02  „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i  badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i 
zimnej z rur stalowych ocynkowanych” 

PN-B-02865; 1997  „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe  
zaopatrzenie  wodne. Instalacja  wodociągowa i 
przeciwpożarowa”. 

 
10.2. Pozostałe dokumenty 

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom II 
,,Budownictwo ogólne”. 
„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
 
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 zobowiązany do odpowiedzialności  
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
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S.S.T. 11 CPV 45332200-06 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 
robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację robót niezbędnych do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 2 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 
"Prawo Zamówień  Publicznych"  art.29  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  
inny "równoważny" wyrób. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy 
załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) 
równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
 wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów polegających tej certyfikacji 

 wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych -w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 
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 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi 

 wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 

2.2. Materiały do wykonania instalacji 

Do budowy kanalizacji sanitarnej wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby posiadające 
aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej „INSTAL”:. 
 Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-80/C-89205 – „Rury 

kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”. 
 Kształtki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-81/C-89203 – „Kształtki 

kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”. 
 Rury kanalizacyjne żeliwne bezkielichowe typu SML łączone na opaski z uszczelką. 
Przybory sanitarne z armaturą odpływową powinny spełniać wymogi norm: 
 PN-85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania” 
 PN-86/H-74084 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej.. Wpusty ściekowe 

podłogowe” 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport i składowanie 

Rury kanalizacyjne z PVC 
Transport rur z PVC musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
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Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek zwrócić uwagę, aby 
nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one 
spoczywać na całej długości pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. 
Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu 
z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin 
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie 
lub z użyciem podnośnika widłowego. 
Nie wolno rur rzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który 
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym 
opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki 
sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej. 
Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane 
lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur 
na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości 
min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 
warstw, lecz nie wyżej niż 1,0m. 
Rury o różnych średnicach powinny byś składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze winny 
znajdować się na spodzie. 
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć 
przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z kamionki nie wolno 
nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność 
studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie. 
 
4.2. Pozostałe elementy instalacji kanalizacji 
Przybory sanitarne wszystkie kształtki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej 
powinny być pakowane i transportowanie w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami 
transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi . Szczególnie 
gwinty wyrobów stalowych takich jak pompy bądź stalowe łączniki muszą być chronione przed 
korozją, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem 
mechanicznym. 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o temperaturze nie 
niższej niż 0˚C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach 
odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Wyroby z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich 
materiałów. 
 
Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 
przechowywania materiałów. 
 
Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami BHP. 
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5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej specyfikacji,  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 i w ST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później  niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 
5.3. Przyjęcie placu budowy 
Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 
odpowiednio wykonanymi szachtami należy łopocząc prace instalacyjne na podstawie 
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01707 – „Instalacje 
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
 
5.4. Montaż rur z  PVC 
Rury z PCV zastosowane do budowy pionów i podejść do przyborów sanitarnych (kanalizacja 
sanitarna i kanalizacja odprowadzenia skroplin) należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń 
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Na 
początku należy odpowiednio przygotować rurę tzn. obciąć na daną długość z zachowaniem kąta 
prostego do kierunku cięcia. Przed wykonaniem połączenia bosy koniec należy oczyścić  
z zadziorów oraz zukosować pod kątem 150. Nie należy przycinać kształtek. 
Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie 
silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu i z powrotem wysunąć rurę na 
odległość 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Pomiędzy przewodem, a obejmą  należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 
uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych należy stosować na 
każdej kondygnacji, co najmniej mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów 
oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane. 
 
5.5. Montaż przyborów sanitarnych 
Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodni z Dokumentacją Projektową  
i Projektem wnętrz. Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy PN-81/B-10700.01 oraz 
wytycznych producentów. 
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Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy w celu utrzymania w czystości 
oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych. Umywalki powinny 
być montowane do ścian w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. 
Miski ustępowe wiszące montować do stelaż. 
Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcie wodne (syfon) wbudowane w przybór 
lub zakładane bezpośrednio pod przyborem. 
Wpusty podłogowe powinny być montowane w pobliżu punktów czerpalnych lub w pobliżu ścian. 
Wpustów nie powinno się umieszczać w ciągach komunikacyjnych. 
Wszystkie syfony i podejścia do przyborów sanitarnych należy montować za pomocą kielichowych 
połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
 
5.6. Przejście przez przegrody budowlane 
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką 
rur, a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, 
wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 
Wszystkie przejścia przez stropy oddzielenia pożarowego  wykonać w klasie odporności ogniowej 
przegrody z zastosowaniem przepustów p. poż. firmy Hilti. 
Dla przewodów palnych w zakresie średnic od 32 należy zastosować atestowane  manszety  CP644 
Hilti – przy przejściach przez ściany –po obu stronach, przy przejściach przez strop jedna osłona od 
dołu. 
 
5.7. Badanie szczelności 
Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Podejścia i przewody kanalizacji technologicznej należy obserwować podczas przepływu wody 
odprowadzonej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. 
Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków technologicznych  należy powyżej kolana łączącego 
pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. 
Próbę kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnątrz budynku należy przeprowadzić przy ciśnieniu 
próbnym równym najwyższemu ciśnieniu statycznemu, jakie może powstać w wykonanej instalacji. 
W tym celu przewody deszczowe należy napełniać wodą do poziomu dachu i ocenić szczelność rur 
i kształtek. 
 
5.8. Nadzór nad budową instalacji kanalizacyjnych 
Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawują inspektor nadzoru oraz 
projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 
zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
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6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością 
określoną przez Inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych i nawiązanie do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa  

mineralnego lub  betonu, 
 badanie odchylenia osi kolektora, 
 sprawdzenie z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek 
 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów , 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów. 
Przewód powinien być poddany badaniu w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu  
i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN–B-10735: 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu rurociągów, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych ( kratek ) i pokryw włazowych, 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,  
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
 odbiór częściowy 
 odbiór końcowy 
8.2. Odbiór częściowy robót 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego robót 

Ogólne zasady odbioru częściowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego 

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
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8.3. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru końcowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych określają normy PN-81/B-10700.00 – 
„Instalacje  wewnętrzne kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-
10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”. 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy), 
 badanie szczelności całego przewodu i armatury. 
 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 
końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 
szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 
technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak 
wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-80/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)” 
PN-81/C-89203  „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)” 
PN-85/M-75178/00 „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 

badania” 
PN-86/H-74084 „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 

podłogowe” 
PN-92/B-01707  „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu” 
PN-81/B-10700.00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

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

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne” 
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10.2. Pozostałe dokumenty 

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom II 
,,Budownictwo ogólne”. 
„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
 
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 zobowiązany do odpowiedzialności  
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
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S.S.T. 12 CPV 45331100-07 Instalowanie centralnego ogrzewania 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 
robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację robót niezbędnych do wykonania wymiany instalacji centralnego ogrzewania. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 2 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 
"Prawo Zamówień  Publicznych"  art.29  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  
inny "równoważny" wyrób. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy 
załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) 
równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
 wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów polegających tej certyfikacji 

 wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych -w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 
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 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi 

 wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 

2.2. Materiały do wykonania instalacji 

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania budynku zastosować należy wyroby posiadające 
aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej „INSTAL”:. 
Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spełnić wymogi normy: 
 PN-90/M75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i Badania. 
 
Szczegółowe normatywy dla poszczególnych elementów uzbrojenia instalacji C.O. znajdują się w: 
 PN-91/M-75009 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i Badania” 
 PN-90/M-75010 – „Termostaty zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.” 
 PN-77/M-75005 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe 

proste.” 
 PN-77/M-75007 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe 

skośne.” 
 Izolacje cieplne instalacji grzewczych wykonana z otuliny polietylenowych spełniająca wymogi 

PN-B-02421:2000 - „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury  
i urządzeń. Wymagania i Badania”. 

 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. 
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4.2. Transport i składowanie 

Rury z tworzywa PEX 
Transport rur z PEX musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek zwrócić uwagę, aby 
nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one 
spoczywać na całej długości pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. 
Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu 
z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin 
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie 
lub z użyciem podnośnika widłowego. 
Nie wolno rur rzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który 
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym 
opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki 
sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej. 
Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane 
lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur 
na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości 
min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 
warstw, lecz nie wyżej niż 1,0m. 
Rury o różnych średnicach powinny byś składowane oddzielnie, bądź najsztywniejsze winny 
znajdować się na spodzie. 
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć 
przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z kamionki nie wolno 
nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność 
studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie. 
 
Grzejniki 
Grzejniki zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folią samokurczliwą należy 
przewozić w krytych środkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub waletowanie trzeba  przewodzić 
zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportować długich 
grzejników ułożonych na krótkich paletach lun na innych grzejnikach. 
Grzejniki muszą być tak magazynowe, aby nie były narażone na wpływy atmosferyczne. 
Niedopuszczalne jest składanie grzejników na wolnych i niezadaszonych powierzchniach. 
Palety grzejników płytowych i drabinkowych można układać maksymalnie w dwóch warstwach na 
równej podłodze. 
Całe opakowanie należy zdjąć z grzejnika dopiero po zakończeniu wszystkich robót 
wykończeniowych. 
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Armatura 
Armatura, kształtki i inne elementy budowlane instalacji grzewczej powinny być pakowane  
i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznymi oraz korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 
zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne 
muszą być chronione przed korozją, natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności 
względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0˚C. Przechowywane wyroby należy 
pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. 
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich 
materiałów. 
 
Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 
przechowywania materiałów. 
 
Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami BHP 
 
5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej specyfikacji,  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 i w ST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później  niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 
5.3. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 
odpowiednio wykonanymi szlachtami należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie 
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normami. 
 
5.4. Montaż rur z tworzywa PEX 

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody muszą 
być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. Rury należy łączyć za pomocą kształtek 
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kielichowych zgrzewanych, które po rozgrzaniu nasuwa się na końce łączonych przewodów. 
Połączenie ma być wykonane w sposób trwały.  Rury można przycinać na placu budowy do żądanej 
długości. Na gwint należy łączyć armaturę przepływową i czerpalna. Przewody wewnętrzne 
powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. 
Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody. Przewody poziome 
powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą prostopadle. 
Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur. Rury należy przymocować do ścian 
uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zależnych od średnicy rury. 
 
5.5. Montaż armatury. 

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura 
przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana. 
Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w 
przeznaczeniu i wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń grzewczych. 
Armatura powinna być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym dla obsługi i kontroli, 
mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe  naturalne. 
Armaturę z przewodami z rur należy łączyć na gwint. 
Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położeniu zamkniętym powinien 
szczelnie zamykać przepływ wody. 
 
5.6. Montaż grzejników. 

Grzejniki powinny być wypoziomowane i zawieszone w płaszczyźnie równoległej do ściany 
budynku. Mocowanie do ściany należy wykonać przy użyciu zestawów do mocowania 
znajdujących się w komplecie z grzejnikami. 
Grzejnik powinien być zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed 
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robót wykończeniowych. 
Rurociągi można połączyć do grzejnika za pomocą śrubunków przyłączeniowych lub też przy 
zastosowaniu szerokiego asortymentu zaworów odcinająco-regulacyjnych powrotnych (w 
wykonaniu prostym lub kątowym). 

 
5.7. Próby ciśnienia i izolacje 

Próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, 
lecz nie mniejszym niż 0,6 MPa w oparciu o normę PN-91/B-10400 – „Urządzenia centralnego 
ogrzewania. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
Próbę Trzeba wykonać przed zakryciem bruzd i obetonowania przewodów. 
W czasie próby utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. 
Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać 
przecieków. Podczas badania ciśnienia na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć  
o więcej niż 2%. Badanie należy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, 
drugi raz o najwyższej temperaturze i ciśnieniu przyjętym do obliczeń 
Po przeprowadzenie prób instalację należy zaizolować. 
 

5.8. Przejście przez przegrody budowlane 

W miejscach, gdzie przewody instalacji c.o. przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką 
rur, a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, 
wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 
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Wszystkie przejścia przez stropy oddzielenia pożarowego  wykonać w klasie odporności ogniowej 
przegrody z zastosowaniem przepustów p. poż. firmy Hilti. 
Dla przewodów palnych w zakresie średnic od 32 należy zastosować atestowane  manszety  CP644 
Hilti – przy przejściach przez ściany –po obu stronach, przy przejściach przez strop jedna osłona od 
dołu. 
 
5.9. Nadzór nad budową instalacji centralnego ogrzewania 

Nadzór techniczny nad budową instalacji centralnego ogrzewania sprawują Inspektor nadzoru oraz 
projektant.  
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 
zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji grzewczej. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością 
określoną przez Inspektora nadzoru. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badanie ponownie.  
Warunki przystąpienia do badań Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:  
Należy przeprowadzić badanie szczelności na zimno, próby ciśnieniowe, badanie szczelności  
i działania w stanie gorącym  
Kontrola działania instalacji pod względem szczelności połączeń i prawidłowego rozprowadzania 
ciepła. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu                                                                     SST - część szczegółowa 

120 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
 odbiór częściowy 
 odbiór końcowy 
8.2. Odbiór częściowy robót 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego robót 

Ogólne zasady odbioru częściowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego 

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.3. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru końcowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze instalacji grzewczych określa norma PN-91/B-10400 – Urządzenia 
centralnego ogrzewania. Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze.” 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy), 
 badanie szczelności całego przewodu, grzejników i armatury. 
 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 
końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 
szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 
technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak 
wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 
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10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-EN 442-1:1999  „Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne” 
PN-EN 442-1:1999  „Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badań” 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,   

armatury i urządzeń. Wymagania i badania” 
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania” 
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i Badania.” 
PN-90/M-75010  „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.” 
PN-77/M-75005 „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory 

przelotowe proste.” 
PN-77/M-75007 „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory 

przelotowe skośne.” 
PN-91/B-02414 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami zbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania.  

PN-91/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i  badania 
techniczne przy odbiorze.” 

 
10.2. Pozostałe dokumenty 

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom II 
,,Budownictwo ogólne”. 
„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
 
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 zobowiązany do odpowiedzialności  
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
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S.S.T. 13 CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 
robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji  
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację robót niezbędnych do wykonania wentylacji mechanicznej. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 2 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 
"Prawo Zamówień  Publicznych"  art.29  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  
inny "równoważny" wyrób. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy 
załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) 
równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
 wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów polegających tej certyfikacji 

 wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych -w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 
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 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi 

 wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 

2.2. Materiały do wykonania instalacji 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji:  
Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego 
obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 
powłok ochronnych. Szczelność połączeń i elementów powinna odpowiadać wymaganiom 
szczelności tych przewodów. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów 
wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urządzeń i elementów 
wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z 
pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny być 
zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej 
powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Przewody wentylacyjne: 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów:  
a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana;  
b) blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna;  
c) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi.  
Kanały okrągłe typu Spiro zwijane, wykonane z blach stalowych ocynkowanych.  
Rury o średnicy ≥ 250 mm winny być wyposażone w zewnętrzne przetłoczenie wzmacniające. 
Kanały elastyczne - aluminiowy wykonane z płaszcza aluminiowego, wzmocnionego spiralnie 
zwiniętym stalowym drutem. Zakres temperatury: od − 30°C do + 250°C. Powierzchnie przewodów 
powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, 
wad walcowniczych. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym 
podobnych wad. Wymiary przewodów wentylacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom norm 
PN-EN 1506.  
Armatura i urządzenia instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji: 
- tłumiki rurowe  
- kolana  
- trójniki  
- redukcje  
- klapy pożarowe EIS60  
- czerpnia ścienna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, wyposażona w daszek i stałe żaluzje 
oraz zabezpieczona siatką z drutu ocynkowanego  
- wyrzutnia dachowa Typu VHLA wykonana z blachy stalowej ocynkowanej  
- podstawa dachowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej  
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- anemostaty sufitowe wywiewne, okrągłe, z ramką, w kolorze białym 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport i składowanie 

Kratki i kanały wentylacyjne 
 
Transport kanałów ze względu na ich wymiary musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej 
długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Kanały mogą być przewożone luzem . W czasie przewozu należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały 
one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transporcie kanałów winny one spoczywać na całej 
długości na podłodze pojazdu kanały o większych średnicach winny znajdować się na spodzie. 
Jeżeli długość kanałów jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisanie może przekroczyć  
1 m. 
Wyładunek kanałów i kształtek wymaga rozładunku pojedynczo i można je zdejmować ręcznie. 
Kanały powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na otwartym 
terenie, zabezpieczone przed warunkami technicznymi atmosferycznymi poprzez zadaszenie, 
 
Urządzenia wentylacyjne 
Urządzenia wentylacyjne - centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, kratki itp.) zapakowane 
przez producenta w osłonę tekturową i folię samokurczliwą należy przewodzić w krytych środkach 
transportowych Trzeba przewozić je w sposób fachowy i zabezpieczający przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Urządzenia muszą być tak magazynowane, aby nie były narażane na wpływy 
atmosferyczne. Nie dopuszczalne jest ich składowanie na wolnej i niezadaszonej powierzchni. 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do 
wszystkich materiałów. 
 
Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 
przechowywania materiałów. 
 
Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami BHP 
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5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej specyfikacji,  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 i w ST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później  niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 
5.3. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 
odpowiednio wykonanymi szlachtami należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie 
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normami budowlanymi. 
 
5.4. Montaż kanałów 

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody muszą 
być szczelne oraz nieskorodowane. 
Przewody wentylacyjne należy przymocować do ścian lub stropu uchwytami lub montować na 
podporach w odstępach zależnych od wymiaru kanału. 
 
5.5. Montaż armatury. 

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura 
przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana. 
Urządzenia powinny być tak rozmieszczone, aby obsługa z łatwością orientowała się  
w przeznaczeniu i wpływie nastawienia elementów na działanie urządzeń wentylacyjnych. 
Urządzenia powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, 
mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe  naturalne. 
 
5.6. Montaż wentylatorów 

Wentylatory wyciągowe montować na kanałach  z zastosowaniem podparć. Przed wentylatorami 
zamontować tłumiki akustyczne. 
 
 
 
 



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu                                                                     SST - część szczegółowa 

126 

5.7. Próby szczelności. Regulacja i izolacja. 

Próbę szczelności należy przeprowadzać mierząc ilości przepływu powietrza w oparciu o normę 
PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania 
techniczne przy odbiorze.” W zakresie tolerancji 10%.” 
Po pozytywnym przyjęciu próbę szczelności kanały należy zaizolować. 
Należy sprawdzić poziom emitowanego hałasu i w zależności od jego poziomu zamontować 
tłumików akustyczne. 
 
5.8. Przejście przez przegrody budowlane 

W miejscach, gdzie przewody wentylacyjne przechodzą przez ściany lub stropy oddzielenia  
pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody z zastosowaniem klap p.pożarowy  
firmy Gryfit z siłownikem podłączonym do SAP. 
 
5.9. Nadzór na budową instalacji wentylacyjnej 

Nadzór techniczny nad budową instalacji wentylacyjnej sprawują Inspektor nadzoru oraz 
projektant.  
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub w przypadku poważniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 
zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji wentylacyjnej 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością 
określoną przez Inspektora nadzoru. 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie możliwości 
działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy 
instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.  
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:  
- Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);  
- Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych;  
- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 
eksploatacyjnych;  
- Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, 
ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników;  
- Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;  
- Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,  
- Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego;  
- Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;  
- Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z 
uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;  
- Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;  
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- Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.  
Procedura  
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować 
stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji należy 
dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji 
wentylacji.  
Kontrola działania centralnych urządzeń wentylacyjnych:  
a) Kierunek obrotów wentylatorów;  
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora,  
c) Działanie wyłącznika;  
d) Włączanie i wyłączanie regulacji;  
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;  
f) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;  
g) Elementy zabezpieczające silników napędzających.  
Kontrola działania wymienników ciepła  
a)Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;  
b)Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;  
c) Doprowadzenie czynnika do wymienników.  
Kontrola działania filtrów powietrza: 
- wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.  
Kontrola działania klap pożarowych:  
a)Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego;  
b)Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika.  
Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu: 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;  
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również 
cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia.  
Kontrola działania elementów regulacyjnych -  wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji 
automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych przy różnych wartościach 
zadanych regulatorów, a w szczególności:  
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;  
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;  
c) Działania włącznika rozruchowego;  
d) Działania przeciwzamrożeniowego;  
e) Działania regulacji strumienia powietrza;  
f) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);  
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;  
Pomiary kontrolne  
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe  
i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.  
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych  
Instalacja:  
- Pobór prądu silnika;  
- Strumień objętości powietrza;  
- Temperatura powietrza;  
- Opór przepływu na filtrze.  
Pomieszczenie:  
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- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego;  
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu  
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny).  
Procedura pomiarów  
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych.  
Tolerancja mierzonych wartości:  
- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %;  
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %;  
- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C;  
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C;  
- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A). 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
 odbiór częściowy 
 odbiór końcowy 
 
8.2. Odbiór częściowy robót 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego robót 

Ogólne zasady odbioru częściowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego 

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.3. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru końcowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze instalacji grzewczych określa norma  PN-78/B-10440 – „Wentylacja 
mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze”. 
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Odbiorowi końcowemu podlega: 
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy), 
 badanie sprawności wentylacji. 
 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 
końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 
szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 
technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak 
wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące 
właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji  

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymagania dotyczące 
elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację 
sieci przewodów  

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wytrzymałość i 
szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym  

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności  

PN-B-03434:1999 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i 
badania  

PN-EN 15780:2011 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Czystość systemów 
wentylacji  

PN-EN 15239:2010 Wentylacja budynków -- Charakterystyka energetyczna budynków -- 
Wytyczne dotyczące inspekcji systemów wentylacji  

PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo -- Wyrażanie wymagań użytkownika -- Wymagania 
dotyczące czystości powietrza  

PN-EN 12309-1:2015-04 Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o 
obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 1: Terminy i 
definicje  
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PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -- 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze  

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Współczynniki 
przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację -- Metoda 
obliczania  

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym -- Wymiary 47  

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary kołnierzy o 
przekroju kołowym do wentylacji ogólnej  

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach -- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach  

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- 
Właściwości mechaniczne  

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza -- Metody pomiaru przepływu 
strumienia powietrza w przewodzie  

PN-EN 15727:2010 Wentylacja budynków -- Wyposażenie techniczne sieci przewodów, 
klasyfikacja szczelności i badania  

PN-EN 779:2012 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Określanie 
parametrów filtracyjnych  

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- 
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających  

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- 
Właściwości mechaniczne  

PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych 
o stałym i zmiennym strumieniu powietrza  

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe 
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 
10.2. Pozostałe dokumenty 

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom II 
,,Budownictwo ogólne”. 
„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
 
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 zobowiązany do odpowiedzialności  
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
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S.S.T. 14 CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych,  

CPV 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze 
robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację robót niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 2 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 
"Prawo Zamówień  Publicznych"  art.29  ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  
inny "równoważny" wyrób. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy 
załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) 
równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
 wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów polegających tej certyfikacji 

 wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 
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spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych -w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi 

 wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 

2.2. Materiały do wykonania instalacji 

 Kable i przewody energetyczne 
 Oprawy oświetleniowe 
 Opaski kablowe 
 Rury osłonowe 
 Puszki instalacyjne 
 Złączki 
 Wkręty 
 Kołki 
 Drobne materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 4. 
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4.2. Transport i składowanie 

 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów  
i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
 
Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 
przechowywania materiałów. 
 
Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z wymaganiami BHP 
 
5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami  niniejszej specyfikacji,  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 i w ST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później  niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 

 
5.3. Trasowanie 

Trasowanie należy 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. 
Ciągi przewodów wzdłuż korytarzy układać w korytkach instalacyjnych. 
 
5.4. Kucie bruzd 

Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku 
 w przypadku układania przewodów p/t , oraz z dostosowaniem do średnicy rurek instalacyjnych 

uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku, 
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 w przypadku przewodów wciąganych przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej 
bruździe, 

szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż  
5 mm; przewody zaleca się układać jednowarstwowo; 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. 
 
5.5. Układanie rur osłonowych 

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
Łuki z rur sztywnych należy wykonać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur  
w trakcie ich układania; najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 
 średnica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47 
 promień łuku w mm 190 190 250 250 350 450 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy 
rury. 
Łączenie rur należy wykonać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek 
dwukielichowych. 
Najmniejsza długość połączenia jednokielichowego powinna wynosić: 
 średnica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47 
 promień łuku w mm 35 35 40 45 50 60 
Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi przewodami. 
 
5.6. Układanie przewodów w ściankach i sufitach GK 

Instalację kablową układa się w przestrzeni wewnętrznej przegrody. Profile, przez które prowadzi 
się instalację kablową są nacięte w kształcie litery H. Należy stosować przewody w podwójnej 
izolacji (typYDY). Puszki elektryczne mocuje się bezpośrednio w płycie. 
 
5.7. Osadzenie puszek 

Puszki  p/t  należy  osadzać  na  ścianach  (przed  ich  tynkowaniem)  w  sposób  trwały  za  pomocą  
kołków rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich 
górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed 
zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzonych przewodów. 
 
5.8. Mocowanie korytek kablowych 

Korytka kablowe należy mocować do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych przez 
przykręcenie. W miejscach zmiany kierunku korytka należy wykonać łuk na korytku. 
 
5.9. Instalowanie gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 

Wszystkie gniazda należy stosować z bolcami ochronnymi. Obwody gniazd wtyczkowych należy 
zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi nadprądowymi. Gniazda wtyczkowe p/t i łączniki p/t 
należy mocować w uprzednio zainstalowanych puszkach. 
 
 
 
 



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu                                                                     SST - część szczegółowa 

135 

5.10. Układanie i mocowanie przewodów 

 w korytkach kablowych przewody należy układać bez ich mocowania; 
 w ściankach działowych lub sufitach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonać 

rozprowadzenie obwodów w rurkach elastycznych, a w pozostałych w tynku. 
 przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 

połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe; 
 zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne; 
 podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie; 
 przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50 cm wbijając 

je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu; 
 do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe 

przewody należy prowadzić obok puszki; 
 przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek,  

a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem; 
 zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, 

a w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 
 

5.11. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

 łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. 
Nie wolno stosować połączeń skręcanych; 

 przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia; 

 do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do 
jakich zacisk ten jest przystosowany; 

 długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie; 
 zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych; 
 końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami. 
 

5.12. Montaż opraw oświetleniowych 

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych należy montować przez: 
 wkręcenie w metalowy kołek rozporowy 
Mocowanie powinno wytrzymać: 
 dla opraw o masie do 10 kg. siłę 500N,  
 dla opraw o masie większej od 10 kg siłę N równą 50 x masa oprawy w kg. 
Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wpustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 
Dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania 
złączy przelotowych. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Kontrola jakości wykonania robót podlega zgodności wykonania robót z OST, zaleceniami PN, 
PBUE i poleceniami inwestora. 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych wykonawca ma obowiązek uzgodnić z inwestorem. 
Zakres podstawowych prób obejmuje: 
 pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
 pomiar skuteczności zerowania, 
 pomiary impedancji pętli zwarciowych i skuteczności zerowania, 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od 
strony zasilania. Pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 1000V. Rezystancja izolacji 
mierzenia między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub 
uziemiającym nie może być mniejsza od: 
 0,25  dla instalacji 220V 
 0,50  dla instalacji 380 i 500V 
Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy 
załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 
 punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem; 
 w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków. 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
 odbiór częściowy 
 odbiór końcowy 
8.2. Odbiór częściowy robót 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego robót 

Ogólne zasady odbioru częściowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
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8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego 

Dokumenty do odbioru podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.3. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru końcowego podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze 

Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych oraz montażem urządzeń, wykonawca ma zgłosić do 
odbioru roboty budowlane. Po zgłoszeniu robót budowlanych inwestor dokona sprawdzenia, czy  
w robotach budowlanych wykonane zostały zgodnie z wymaganiami wszelkie roboty 
przygotowawcze takie jak przepusty przez stropy, ściany oraz bruzdy dla prowadzenia rur 
osłonowych dla instalacji i przewodów układanych bezpośrednio pod tynkiem. Należy sprawdzić 
zgodność wymiarów oraz zakres wykonanych robót. 
 
Odbiorom podlegają: 
 osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oświetleniowe 
 ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodu 
 osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów 
 instalacja przed załączeniem pod napięcie 
 ułożone w listwach lecz nie przykryte przewody 
 instalacje podtynkowe przed tynkowaniem 
 roboty montażowe 
 
Wykonawca dostarczy także: 

 Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami – podpisana przez 
Wykonawcę i inspektora nadzoru. 

 Protokoły pomiarów elektrycznych i badań nowych instalacji. 
 Świadectwa jakości materiałów, gwarancje urządzeń itp. dokumenty wymagane przepisami i 

żądaniem Inwestora. 
 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak 
wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 
 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 

PN-IEC 60364-1.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot  
i wymagania podstawowe. 
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PN-IEC 60364-3.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 

PN-IEC 60364-4-41.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42. I Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-4-43. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-45. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

PN-IEC 60364-4-46.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochronnych 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem. 

PN-IEC 60364-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-5-51.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52.   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-53.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności 

prądowe długotrwałe przewodów. 
PN-IEC 60364-6-61.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 

odbiorcze. 
PN-90/E-05023.  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi. 
PN-84/E-02034 -   Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-EN 60670-1: 2005(U).  Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do uzytku 

domowego i podobnego. Cześć 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 60799: 2004.  Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U).  Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Cześć 
1:Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Cześć 
1:Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.(Zmiana A1) 

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005(U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Cześć 
1:Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.(Zmiana A1) 

PN-EN 61008-1:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do użytku domowego  
i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 
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Ø PN-EN 61009-1:2005  Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różni cowoprądowe  
z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do użytku domowego 
i podobnego (RCCB). Część 1:Postanowienia ogólne. 

PN-E-93207:1998.  Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne 
na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 
mm2.Wymagania i badania. -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) -PN90/E-05029. Kod do 
oznaczenia barw. 

BN 65/8984-11  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Instalacje wewnętrzne -PN-ISO-
9000 (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości. 

 
10.2. Pozostałe dokumenty 

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 
,,Budownictwo ogólne”. 
„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych” Tom V „Instalacje 
elektryczne” Arkady, Warszawa 1988r. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych” Tom I, część 4 
„Instalacje elektryczne” Arkady, Warszawa 1990r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzem. Wymagania odbioru i eksploatacji. 
Przepisy prawne i normy. COBO-PROFIL, Warszawa 1997r. Wydanie I –Poradnik montera 
elektryka WNT Warszawa 1997r. 
 
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 zobowiązany do odpowiedzialności  
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. 
 
 


