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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
1 . PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004r., poz. 2072) 
2. Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. 
w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. 
zm. ogł. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96,poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537). 
2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót zadania . 

ADAPTACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA DZ. NR 917/3 
w PAWŁOSIOWIE  
3. ZAKRES STOSOWANIA 
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu nieograniczonym na wykonanie 
robót określonych w pkt. 2. 
Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robót objętych przetargiem. Podstawę 
sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowi Szczegółowa Specyfikacja 
Techniczna z przedmiarem robót oraz DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
4. ZAKRES PRAC 
W ramach prac związanych z remontem przewiduje się : 

- Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 

- Wyburzenie ścianek wewnętrznych 

- Wymurowanie ścianek działowych 

- Wykonanie nowych rynien oraz rur spustowych oraz nowych obróbek 
- Wykonanie posadzek 
- Roboty malarskie 
- Docieplenie elewacji 
-Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej 
- Wykonanie sufitu podwieszanego kasetowowego 
- Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych 

- 
Przedmiot Specyfikacji technicznej: 
Przedmiotem Specyfikacji technicznej są ogólne wymagania techniczne wykonania i odbioru robot 
wspólne dla 
poszczególnych wymagań technicznych dla robot związanych z ADAPTACJA BUDYNKU 
KOMUNALNEGO NA DZ. NR 917/3 w PAWŁOSIOWIE  
Zakres stosowania Specyfikacji technicznej: 
1. Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentów przetargowych, które należy stosować przy 
zlecaniu i wykonaniu robot 
objętych Specyfikacją i stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących 
procesu realizacji i kontroli jakości robot. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie 
odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych. Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia 
wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa 
robot. Warunki techniczne opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy 
i wytyczne. 
2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienioną Specyfikacją 
techniczną. 
3. Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. 



 

1. Przekazanie terenu budowy: 
Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w Danych Kontraktowych (Umowie z Wykonawcą) 
oraz protokołem, przekaże Wykonawcy teren budowy oraz następujące dokumenty: 
Dokumentację Projektową , Specyfikacje Techniczne odbioru i wykonania robot budowlanych 
2. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
technicznymi: 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. w przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi. Dane 
określone w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach powinny być uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
3. Zabezpieczenie placu budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji robot 
remontowych, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia istniejących pomieszczeń w parterze i na poddaszu obiektu w czasie trwania 
realizacji robot budowlanych, w sposób minimalizujący uciążliwości wynikające z prowadzonych 
robot i na ile będzie to możliwe w sposób umożliwiający korzystanie z parteru obiektu. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
4. Ochrona środowiska i terenów sąsiednich w czasie wykonywania robót: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. w okresie trwania robot budowlanych i wykańczania 
robot Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy w należytym porządku, podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robot oraz będzie 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, zachowywać 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza oraz możliwością 
powstania pożaru. Odpowiednio zabezpieczyć teren budowy z uwagi na sąsiedztwo obiektu 
z drogą publiczną – wojewódzką oraz fakt lokalizacji budynku w granicach działek. 
5. Ochrona przeciwpożarowa: 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. 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 robot albo przez personel Wykonawcy. 
6. Ochrona własności publicznej i prywatnej: 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable, itp. oraz w razie potrzeby uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robot, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robot. o fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 



 

wykazanych w dokumentach. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie części pasa 
drogowego w tym chodnika, poprzez jego całkowite wyłączenie z użytkowania lub wykonanie 
odpowiednich daszków zabezpieczających. 
7. Określenia podstawowe: 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu, 
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją robot i do występowania wb jego imieniu w sprawach realizacji umowy, 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy, 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robot, 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami 
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robot, 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został kreślony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot, 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja 
projektową i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, 
Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony wykazujące, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne 
z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi, 
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 
8. Materiały budowlane: 
- Wymagania podstawowe: 
Materiały stosowane do wykonywania robot powinny być zgodne z owiązującymi normami, 
posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptacje Inspektora 
nadzoru 
- Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowanie będą 
zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem. 
- Materiały nie spełniające wymogów: 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robot, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
- Wariantowe stosowanie materiałów: 
Jeśli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
9. Sprzęt: 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba 
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 



 

wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia 
i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 
10. Transport: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i własności przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji projektowej. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu budowy. 
11. Wykonywanie robót: 
- Ogólne zasady wykonywania robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robot zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robot lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
- Kontrola jakości robót: 
Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakość 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
- Certyfikaty i deklaracje: 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, 
- Aprobat technicznych, Dokumentów technicznych. 
- Deklaracje zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
i które spełniają wymogi Specyfikacji. 
- Certyfikaty i deklaracje: 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robot. 
- Pozostałe dokumenty: 
Do dokumentów budowy zalicza się także: protokoły przekazania terenu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły odbioru robot, protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
12. Odbiór robót: 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających, 
(polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot, które w dalszym procesie 
realizacji ulęgną zakryciu. Będzie wykonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot.) 
- odbiorowi robót zakrytych, 
(jak dla robot zanikających) 



 

- odbiorowi częściowemu, 
(polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Będzie wykonywany wg zasad, jak przy 
odbiorze ostatecznym.) 
- odbiorowi wstępnemu / ostatecznemu, 
(Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Odbioru wstępnego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robot z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami. w toku odbioru komisja 
sprawdzi wykonanie robot uzupełniających i poprawkowych, wynikających z ustaleń poprzednich 
odbiorów. w przypadku ich niewykonania, komisja przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru 
wstępnego ostatecznego.) 
- Dokumenty do odbioru wstępnego /ostatecznego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokół odbioru 
ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji robot 
budowlanych, Specyfikacje techniczne podstawowe uzupełniające lub zamienne, jeśli zostały 
sporządzone w trakcie realizacji 
budowy, Dokumenty zainstalowanego wyposażenia (w przypadku montażu), Dzienniki Budowy 
i Rejestry Obmiarow (oryginały), 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
i ODBIORU ROBÓT Roboty murarskie - KOD CPV 45262500-6 

1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ścian z 
materiałów ceramicznych. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robot objętych SST. 
a) Ściany murowane - gr. 25 cm z bloczków z betonu komórkowego odm. 600 – wymurowanie 
ścian zewnętrznych na 
istniejącym tarasie, zamurowanie otworów okiennych 
b) Ścianki działowe - gr. 12 cm, 15 cm , 5 cm. z bloczków z betonu komórkowego odm. 600 
1.4. Określenia podstawowe 
Element murowy jest to drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 
Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach 
budowlanych do spajania elementów murowych. 
Wyroby pomocnicze są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane 
w konstrukcjach murowych jako 
elementy uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża, wzmocnienia spoin. 
Warstwa konstrukcyjna - część ściany oparta na fundamencie, przenoszącą obciążenia własne 
muru, obciążenia od stropów, od 
zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych i wyposażenia 
Warstwa izolacyjna - nałożona na warstwę konstrukcyjna i trwale z nią połączona powłoka lub 
warstwa materiału, którego zadaniem 
jest przede wszystkim nadanie własności izolacyjnych murowi. 
Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementów instalacji i wyposażenia w warstwie 
nośnej. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 
w ST "Wymagania ogólne". 



 

Pod pojęciem "ściana jednowarstwowa" rozumieć należy ścianę, która składa się tylko z jednej 
warstwy materiału budowlanego. Przy 
tym rozwiązaniu warstwa cegieł pełni zarówno funkcję konstrukcyjną, jak i termoizolacyjną. Ściany 
te z powodzeniem spełniają wymagania ochrony cieplnej stawiane takim ścianom w budynkach 
mieszkalnych. 
Ściany jednowarstwowe już od ponad 30 lat są znane i z powodzeniem stosowane w krajach 
Europy Zachodniej. Również w Polsce inwestorzy docenili zalety tego rozwiązania 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami 
inspektora nadzoru 
2.0 MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1.1 Elementy murowe – rozróżnia się kategorie i i kategorie II elementów murowych: 
- Do kategorii i zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie 
stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia 
średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe 
niż 5%. 
- Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość 
średnia, a pozostałe wymagania kategorii i nie są spełnione. 
Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich 
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementów oraz ich 
właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, 
przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcje oraz warunków środowiskowych. 
2.2 Wyroby ceramiczne 
Ogólnie - zakres prac obejmuje ściany nośne i działowe na wszystkich kondygnacjach. 
Roboty wg normy: PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
Mury i ściany działowe. Prace murarskie powinny być wykonane według wymagań podanych 
w projekcie. Wymiary projektowe są wymiarami surowych murów. 
2.3 Zaprawa 
2.3.1 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 
25-35. 
Zaprawa marki 50 – składniki objętościowe : 1 : 0,3 : 4 
Cement : wapno hydratyzowane: piasek: 1 : 0,5 : 4,5 
czas zużycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy 
Przygotowanie zaprawy do robót murowych wykonać mechanicznie w mieszalnikach o działaniu 
wymuszonym. 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku 
PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany i wskaźnik uziarnienia 
2,8- 3,8 zawartość pyłów mineralnych 5 % zanieczyszczeń obcych 0.1% , zawartość siarki 1 % 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zakres zmian wytrzymałości przypisany klasie zaprawy klasa wytrzymałości, zaprawy średnia 
[MPa] wytrzymałości w trakcie badania 
M1 1 od 1,0 do 1,5 [MPa] 
M2 2 od 1,6 do 3,5 [MPa 
M5 5 od 3,6 do 7,5[MPa 
M10 10 od 7,6 do 15,0[MPa 
M20 20 od 15,1 do 30,0[MPa 
2.4 Przewody wentylacyjne 
Kanały wentylacyjne - Uniwersalne moduły pozwalają na tworzenie dowolnych 
konfiguracji kanałów odprowadzających zużyte powietrze z pomieszczeń.. 
3.0 Sprzęt 
3.1. OgóLne wymagania dotyczące sprzętu: 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do wykonania robót: 



 

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące 
narzędzia: pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania 
płaszczyzn, waż wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomnica uniwersalna, łata 
kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomów poszczególnych warstw, do zaczepiania 
sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. Do przechowywania 
materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego służą: kastra i szafel do zaprawy, 
szkopek do wody, palety na elementy murowe. Murarz stosuje bezpośrednio przy murowaniu: 
kielnie murarskie różnej wielkości i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i łopatę do zapraw. Do 
obróbki elementów murowych są używane: młotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak 
murarski, pucka murarska, drąg murarski oraz inne specjalistyczne narzędzia, np. do 
obróbki kamieni naturalnych. Ważnym elementem na stanowisku murowania są rusztowania. Przy 
murowaniu zwykłym budynków o wysokości kondygnacji ok. 3 m stosuje się trzy poziomy: 
murowanie ze stropu na wysokość nie większą niż 1,2 m i dalej murowanie z rusztowań 
wysokości 1 - 1,2 m oraz 2,0 - 2,4 m. Rusztowania powinny wytrzymywać obciążenia 
technologiczne nie mniejsze niż 2 kN/m2. 
4.0 Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
5.0 Wykonanie robót 
5.1. Mury z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków gazobetonowych 
Spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawa w trakcie wznoszenia murów. Grubość spoin 
poziomych powinna wynosić 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchyłki grubości spoin nie powinny 
być większe niz. ±3 mm. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. Mury powinny być tak 
wykonane, aby ich powierzchnie były zbliżone do płaszczyzn pionowych lub poziomych, 
a krawędzie przecięcia się powierzchni byty w przybliżeniu liniami prostymi. 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów 
należy przeprowadza przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie 
prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Pomiaru długości i wysokości mur należy dokonywać taśma stalową, zaś grubości murów 
i wymiarów otworów — przymiarem. 
Do murowania ścian i kominów z cegły klinkierowej stosować zaprawy cementowe z tarasem, 
która zapewnia: znacznie redukuje ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień, mrozoodporna, 
odporna na wodę i czynniki atmosferyczne, przepuszcza parę wodną. 
Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej 
niż M3. 
W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, należy stosować 
zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być 
połączone ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na 
głębokości co najmniej 70 mm. Liczba cegieł połówkowych użytych do wykonywania murów 
nośnych nie powinna przekraczać 15% 
6.0 Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w "Wymagania ogólne". 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Inżynier może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie 
reżimów wymiarowych pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, 
sposobu wiązania elementów muru. 
6.2.1. Tolerancje wykonania. 
Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N 1 i N2 oraz specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych 
wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N 1. Klasę tolerancji N2 zaleca 
się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu 
widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji 
o charakterze monumentalnym. 



 

Klasę tolerancji specjalnych należy podać w ustaleniach projektowych w zależności od 
specyfiki wymagań związanych z użytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu 
murów z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.). 
System odniesienia 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Ściany 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 
wysokości hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe 
niż: 
hi/300 n przy klasie tolerancji N 1, 
hi/400 n przy klasie tolerancji N2, 
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać: 10 mm w przypadku murów 
pełnych oraz dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie 
i skrzywienie) nie powinno być większą niż: 
a) na odcinku 1 m: 
5 mm przy klasie tolerancji N 1, 
3 mm przy klasie tolerancji N2, 
b) na odcinku całej ściany: 
20 mm przy tolerancji N 1, 
10 mm przy tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż: 
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m 
+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N 1. 
+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2, 
b) przy wymiarze otworu powyżej 1,0 m 
+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1, 
+ 10, -5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylnie muru o długości l (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
l/100s20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200s 1 o mm przy klasie tolerancji N2. 
Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
20 mm przy klasie tolerancji N 1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 
7.0 Obmiar robót 
Jednostka obmiarową jest: [m2] muru o odpowiedniej grubości 
[m3] uzupełnienie ścian murowanych 
[szt.] naprawa murowanej ściany 
[m] kanał z pustaków wentylacyjnych ceramicznych 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów. 
8.0 Odbiór robót 
Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : 
- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru zanikających robót 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- wynik badań laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jeżeli były zlecone 
- protokół kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewodów kominowych 
9.0 Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. w przypadku 
określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową, podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę 
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 



 

Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz 
przepisami prawnym i Polskimi normami. 
9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, 
projektu i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu 
przez Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
10.0 Przepisy związane 
- PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw 
- PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku 
- PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm 
- PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane 
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze 
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
- PN-80/B-06259 Beton komórkowy 
- metoda badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-
3:2000, 
PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; 
- metoda badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-
9:2000, 
PN-EN 772-10:2000, 
- PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie 
- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze 
Zmiany 1 BI 5/92 poz. 22 
- PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie 
i transport" 
- PN-B-12030:1996/Azl:2002 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport (Zmiana Azl)". 
- PN-B/12011:1997 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki" 
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 
z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz.U. z 2002r. Nr 75 Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano montażowych 
i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: tom 1 – Budownictwo ogólne, 

 
III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

i ODBIORU ROBÓT Roboty blacharskie - KOD CPV 45261210-9 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi – kolory w/d 
dokumentacji technicznej 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi 
i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
· Dach z blachy dachówkowej powlekanej 
· Obróbki blacharskie kominów, okapów, z blachy powlekanej 
· Rynny i rury spustowe - z PCV. 



 

· Parapety zewnętrzne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,60 mm . 
Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami 
i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie 
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania. 
2.1. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. 
2.2. Łączniki. 
2.3. Łączniki główne 
Wszystkie łączniki główne wykonane są z austenitycznej stali nierdzewnej, mają podwójny gwint, 
podkładkę ze stali nierdzewnej o średnicy 19 mm oraz spłaszczony łeb dopasowany kolorem do 
koloru okładziny płyty. 
Wszystkie łączniki są wwiercane pomiędzy fałdami okładziny. Do przymocowania płyty do 
konstrukcji wsporczej należy zastosować minimum 3 łączniki rozmieszczone równomiernie na 
szerokości płyty. 
Aby spełnić wymagania normowe, może być konieczne zastosowanie dodatkowych łączników 
w miejscach występowania dużego ssania wiatru. Łączniki dodatkowe Obróbki blacharskie należy 
mocować maksymalnie co 450 mm blachowkrętami wykonanymi z austenitycznej 
stali nierdzewnej, z podkładką wykonaną ze stali nierdzewnej o średnicy 14 mm oraz 
spłaszczonym łbem dopasowanym kolorem do koloru okładziny płyty. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 
dachówką. 
4. Transport 
4.1. Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Obróbki blacharskie 



 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody 
z obszaru dylatacji. 
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (Ryn haki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
6. Kontrola jakości 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) 
łacenia dachu. 
6.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. 
niniejszej ST. 
6.3.Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 
6.4.Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
Wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności 
w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podkładu, 
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
Opis badań 
- Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia 
- Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów 
- Sprawdzenie szczelności pokrycia. 
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca 
poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od 
kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy 
oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
- Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach 
- Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- m2 pokrytej powierzchni, 
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 



 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podłoża 
(deskowania i łat), jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania poszczególnych 
warstw pokrycia, dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę 
do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, - 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, 
zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, 
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na 
gorąco. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 



 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania 
i badania. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane 
przez ITB - Warszawa 2004 
 

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 
Roboty tynkarskie - KOD CPV 45410000-4 
1.0 Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych . 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robot objętych SST. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót, których dotyczą wymagania, 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych 
ścian i sufitów. Wykonanie gładzi gipsowych 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
2.0 Materiały 
2.1 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 
Tynki wapienno-cementowe CW trzy- i czterowarstwowe (obrzutki i narzutki, gładzi) gładkie 
kategoria 
tynku III i IV , wykonane ręcznie . 
Tynki wykonać zgodnie z PN-70/B-10100 , materiał do wykonania tynków zaprawa budowlana 
zwykła zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-14501 piasek przesiewany odpowiadający 
odmianie 2 wg. PN-EN 13139:2003 (PN-79/B- 
06711) cement zgodnie z normą pn-B-19701:1997 cement klasy bez dodatków Tynki na podłożu 
ceramicznym i betonów komórkowych w okresie letnim należy przed tynkowaniem zwilżyć wodą. 
Minimalna przyczepność tynku do podłoża dla Cw = 0.25 MN/m2 Wgląd pow. tynku –równa ale 
szorstka Zaprawa : Zaprawa cementowa wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu 
hutniczego marek 25-35 , wapna hydratyzowanego. Zaprawa marki M2 stosunek objętościowy 
(cement: wapno: piasek) 1:05:4,5 do 1: 1: 6 marka cementu 25 czas zużycia do 5 h 
PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku 
PN-EN 13139:2003 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany i wskaźnik 
uziarnienia 2,8- 3,8 zawartość pyłów mineralnych 5% zanieczyszczeń obcych 0.1%,zawartość 
siarki 1 
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane 
2.2 Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Barwa – wg wzorca producenta i projektu wystroju wnętrz 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10 MPa 
2.3 Gładź gipsowa 
Biała mineralna zaprawa szpachlowa do wykańczania powierzchni ścian i sufitów, do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz 



 

ZASTOSOWANIE 
Szpachlowanie wykonać białą mineralną zaprawą szpachlową przeznaczoną do wykańczania 
powierzchni ścian i sufitów, a także do wypełniania miejscowych ubytków podłoża. Można jej 
używać na typowych podłożach mineralnych takich, jak beton, tynki cementowe i cementowo-
wapienne. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone 
z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy 
odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Jeżeli istnieje 
potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej 
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością 
wody (w proporc ji 0,28÷0,32 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Czynność tą najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki 
z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po kilku minutach od wymieszania i należy ją 
wykorzystać w ciągu 2 godzin. Proporcje dodawanej wody należy korygować doświadczalnie, 
kierując się pożądaną konsystencją zaprawy (w przypadku wypełniania ubytków konsystencja 
zaprawy powinna być gęstsza niż w przypadku wykonywania przecierki), rodzajem podłoża 
i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy niewłaściwej ilości wody 
prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych wykonanej wyprawy. 
SPOSÓB UŻYCIA 
Zaprawę nakłada się na podłoże równomiernie stalową pacą. w miarę postępu prac nanoszoną 
masę należy wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić w podłożu duże 
ubytki. Szpachlowaną powierzchnię można wykończyć poprzez lekkie zacieranie pacą-filcówką 
lub przetarcie po wyschnięciu papierem ściernym. Czas otwarty pracy masy (pomiędzy 
nałożeniem zaprawy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia 
i konsystencji zaprawy. Podczas zastosowanej wewnątrz należy unikać przeciągów oraz zapewnić 
właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. 
ZUŻYCIE 
Średnio zużywa się 1,5 kg zaprawy na 1 m2 powierzchni, przy grubości warstwy 1 mm. 
NARZĘDZIA 
Wiertarka z mieszadłem, paca stalowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po 
użyciu. 
PRZECHOWYWANIE i TRANSPORT 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy 
w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
DANE TECHNICZNE 
Proporcje mieszanki 0,28÷0,32 l wody na 1 kg zaprawy 
2,80÷3,20 l wody na 10 kg zaprawy 
7,00÷8,00 l wody na 25 kg zaprawy 
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godzin 
Czas otwarty pracy ok. 25 minut 
NORMY 
Wyrób spełnia wymagania PN-EN 998-1:2004. 
Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH nr B-73/97. 
Woda wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie ścieków. 
Piasek wg PN-EN 13139:2003 
Piasek powinien nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów : 
Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm 
Średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 
Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 



 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty 
3.0 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych 
z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem 
materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na 
budowie sprzętu. 
Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. 
wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilności .Obciążenie rusztowań przyściennych 
dla pomostu nie większe niż 1.5 kN/m2. 
4,0 Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
5.0 Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania tynków i okładzin 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Przygotowanie podłoża ścian ceglanych przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełnić zaprawą bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usuną plamy z rdzy i substancji tłustych . Tynk trójwarstwowy 
powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 
według spaw i listew kierunkowych. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach 
nie narażonych na zwilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz 
w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od 
płaszczyzny i odchylenie Krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszcz - poziomego 
– nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, beki itp.). Niedopuszczalne są następujące wady:- wykwity 
w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających podłoże, 
pleśni itp.,- trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. Zaleca się chronić świeżo wykonane 
tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 
godziny dziennie. 
5.2 Zabezpieczenie stolarki 
Roboty wykonać przed rozpoczęciem robót remontowych właściwych. Zabezpieczenie należy 
wykonać starannie (tak aby nie doszło do zniszczenia stolarki) i po wykonanych robotach 
remontowych zdjąć zabezpieczenia i uporządkować pomieszczenia. 
5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio dom gładkiego i równego podłoża. Do wykonywania okładzin można przystąpić po 
zakończeniu osiadania murów budynku. Podkład pod okładziny powinien być dwuwarstwowy : 
obrzutka i narzut wykonany z plastycznej zaprawy cementowo – wapiennej marki 5 lub 3. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe 
niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
5.4. Wykonywanie gładzi gipsowych 
5.4.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność masy szpachlowej, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, 



 

resztek powłok malarskich. Źle związane z podłożem fragmenty powierzchni należy uprzednio 
odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli istnieje 
potrzeba redukcji chłonności podłoża, należy zastosować emulsję gruntującą . Wszystkie 
elementy stalowe mogące stykać się z masą szpachlową powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
5.4.2 Przygotowanie masy 
Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną 
ilością wody (w proporcji ok. 0,55 l wody na 1 kg suchego wyrobu) i wymieszanie ręczne lub 
mechaniczne (wiertarka z mieszadłem do gipsu), aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. 
Masa szpachlowa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i po powtórnym wymieszaniu. Na 
tym etapie można regulować konsystencję masy poprzez dolanie wody lub dosypanie suchego 
materiału (w przypadku wypełniania większych ubytków powinna być ona gęstsza niż w przypadku 
wykonywania gładzi). Masa przygotowana zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swoje 
właściwości ok. 2 godziny. Masę należy przygotowywać w czystych pojemnikach 
(resztki związanego gipsu skracają czas wiązania świeżej masy gipsowej). 
5.4.3 Sposób użycia 
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, 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 gruntującą. 
5.4.3 Spoinowanie płyt 
Do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych można przystąpić po ich stabilnym 
zamocowaniu. Masę wciskamy pacą poprzecznie do krawędzi płyty tak, aby szczelnie wypełniła 
spoinę (szerokość spoiny między płytami powinna wynosić około 2 mm). Następnie szeroką 
szpachelką rozprowadzamy na całej długości łączenia i w świeżo nałożonej masie zatapiamy 
taśmę zbrojącą. Tak wykonane złącze po wyschnięciu jeszcze raz szpachlujemy, a następnie 
szlifujemy, tak by spoina tworzyła z płytą równą i gładką powierzchnię. 
6.0 Kontrola jakości 
6.1 Tynki 
Sprawdzenie materiału zastosowanego 
Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
Sprawdzenie grubości tynku 
Sprawdzenie wyglądu gładkości powierzchni i wykończenia obrzeży 
Roboty okładzinowe 
Sprawdzenie materiału zastosowanego 
Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie prawidłowości i dokładności wykonania okładziny 
Sprawdzeni spoin , 
Sprawdzenie przylegania do podłoża 
= sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin 
= sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
= sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190 
Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynków cienkowarstwowych zawarte są w normie 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. 
7.0 Obmiar robót 
Jednostka obmiarową jest: [1 m2] - powierzchni ścian 



 

Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
8.0 Odbioru robót 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
i umyć wodą. 
8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć 
tynk do niższej kategorii, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 
8.3. Odbiór tynków 
8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu ścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 
3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
− pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniu, 
− poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
− wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tyn ków, pleśni itp., 
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków. 
8.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9.0 Podstawa płatności 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje : dostarczenie materiałów i sprzętu , wykonanie robot , uporządkowanie pow. po 
pracach budowlanych. 
9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez 
Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz 
przepisami prawnymi i Polskimi normami. 
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, 
projektu i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu 
przez Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
10.0 Przepisy związane 
10.1 Normy 
PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku 



 

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm 
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze 
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogólne wym i badania 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle 
PN-70/B-10100 Tynki zwykłe 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-80/6733-10 Spoiwa gipsowe 
PN-72/B-10122 Suche tynki 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
10.2 Inne dokumenty 

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: 
tom 1 – Budownictwo ogólne, 

 
V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

i ODBIORU ROBÓT Stolarka okienna i drzwiowa - KOD CPV 45421000-
4 

1.0 Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robot objętych SST. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót, poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót: 
Montaż stolarki drzwiowej aluminiowej szklonej szkłem bezpiecznym 
Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 
Montaż stolarki okiennej z PCV 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektowa, STT, zaleceniami 
Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.0 Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 
2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 
Zasady montażu, użytkowania i konserwacji powinny być określone w instrukcji opracowanej 
przez Producenta i Wnioskodawcę Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej każdemu odbiorcy. 
2.3. Zgodność z założeniami projektowymi 
- wykonanie z uwzględnieniem przepisowych szerokości drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, 
zgodnie z rozwiązaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawień) 
- wymiary zewnętrzne należy uściślić po wykonaniu zamurowań zmniejszających otwory. 



 

2.4 Stolarka drzwiowa aluminiowa 
Po wyborze określonego producenta i dostawy okien należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo 
w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyższe zamówienie. 
Po wyborze określonego producenta i dostawy okien należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo 
w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyższe zamówienie. 
Stolarkę okienna wyposażyć w mikro wentylację urządzenie higrosterowane zamontowane 
w ramie okiennej – zapewnienie mikrowentylacji. 
2.5 Parapety wewnętrzne 
Parapety wewnętrzne wykonane z elementów trwałych 
3.0 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, 
załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, 
a także używanego na budowie sprzętu. Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 
w przypadku rusztowań systemowych wg. Wytycznych producenta w zakresie mocowania 
i stabilności .Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie większe niż 1.5 kN/m2. 
4,0 Transport 
4.1Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inżyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
4.2 Składanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
5.0 Wykonanie robót 
5.1 Przygotowanie ościeży. 
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie 
i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m 
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do l m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych 
5.2 Obsadzenie ościeżnic okiennych i drzwiowych 
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków z pianką poliuretanową. 
Osadzone ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB. 
Stolarka powinna być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przy montażu okien i drzwi przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta. 
Odchylenia pow. Od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej Odchylenia pow. 
i krawędzi od kierunku Odchylenia pow. i krawędzi od kierunku Pionowego Poziomego Nie 
większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej łaty kontrolnej 2 m Nie większe niż 1.5 
mm/1m Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem niż 3 mm na całej pow. 
5.3 Roboty wykończeniowe po montażu stolarki 



 

Roboty wykonać zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną SST B 04.02.00 i B 04.03.00 
5.4 Montaż drzwi p-poż. – wg instrukcji producenta 
6.0 Kontrola jakości robót 
6.1 Stolarka drzwiowa i okienna 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie 
więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do l m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka powinna być wbudowane zgodnie 
z dokumentacją 
projektową. 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych 
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków z pianką poliuretanową. Osadzone ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczna od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą 
a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem. 
Stolarka wewnętrzne i zewnętrzne drzwiowa: odbiór po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 
=odbiór ościeżnic dokonany przed otynkowaniem ścian 
=ościeżnice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu i poziomu do 2mm / 1mb, lecz nie więcej 
niż 3 mm na całą ościeżnicę. 
Sprawdzić luzy i dokładność zamykania i otwierania. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiaru 
- sprawdzenie działania skrzydeł i element ruchomych,, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia 
7.0 Obmiar robót 
SZT. – wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowej 
SZT. – zamontowanych drzwi p-poż. 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
8.0 Odbioru robót 
Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego 
i końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu 
do tych robot, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. 
Wyniki badań należy zapisane do dziennika budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania 
robót, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub 
decyzja nam prowadzenie robót , przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym 
Prawem Budowlanym, wymogami norm branżowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg 
zatwierdzonego harmonogramu robót, jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych 
z prowadzonymi pracami. 
Kontrola i badania w trakcie robót: 
a) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 
wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. 
Po zdemontowaniu stolarki i parapetów należy elementy wywieźć i zutylizować. 
9.0 Podstawa płatności 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie 
i wyregulowanie, uporządkowanie pow. po pracach. 
- roboty wykończeniowe: montaż parapetów wewnętrznych, otynkowanie i naprawienie ościeży, 
wykonanie spadków pod parapety zewnętrzne 
- renowację stolarki: zeskrobanie starej farby, zagruntowanie i malowanie dwukrotne 



 

10.0 Przepisy związane 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie wzorcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik - informator . BISPROL 2000 
Aprobata Techniczna 15-2496/2000 
Certyfikat zgodności nr 16/2004 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU 
ROBÓT Roboty posadzkowe - KOD CPV 45432100-5 
1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robot objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: 
Wykonanie posadzki z płytek podłogowych - płytki gres antypoślizgowy, 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
Kleje - są to substancje organiczne lub nieorganiczne zdolne do trwałego połączenia ze sobą 
powierzchni elementów wykonywanych 
z tych samych lub innych materiałów. 
Podkład- to warstwa podłogi, którą układa się bezpośrednio pod posadzką. To od podkładu zależy 
trwałość i efekt udanej posadzki, 
gdyż nawet najlepszy parkieciarz czy glazurnik nie ułoży jej równo na niechlujnie wykonanym 
podłożu. Są podkłady gipsowe, zwane też anhydrytowymi, cementowe. 
Podłoga- stanowią ją wszystkie warstwy ułożone na elemencie konstrukcyjnym, takim jak strop 
lub betonowa płyta podłogi na gruncie w domach bez piwnic 
Posadzka- to wierzchnia, wykończeniowa warstwa podłogi. Powinna być elastyczna i łatwa do 
utrzymania w czystości, ale również odporna na ścieranie i odpowiednio twarda 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami Inżyniera. 
Dokumentacje robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 
1133), projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 
2004 r. nr 202, poz. 2072), dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB 
z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 
29), aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania utytych wyrobów budowlanych, zgodnie 
z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 
z późniejszymi zmianami), protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 
z załączonymi protokółami z badań kontrolnych, dokumentacja powykonawcza. 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 
Powinien on uwzględniać: 
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
- lokalizacje i warunki użytkowania, 
- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. 



 

W projekcie powinny być zawarte: 
- wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw, 
- specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie 
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
- sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 
wykończenia, 
- kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
- wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 
- zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 
Przez dokumentacje powykonawcza robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie 
z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyżej dokumentacje robót 
z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, 
dokonanymi podczas wykonywania robót. 
2.0 MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt. 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć: 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich, - 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami 
i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
2.2. Rodzaje materiałów – płytki podłogowe ceramiczne i gress 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E`3% 
Grupa B I. 
- PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E`6% 
Grupa B IIa. 
- PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E`10% 
Grupa B IIb. 
- PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10% 
Grupa B III. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określając dokumentacja projektowa, szczególnie 
dotyczy to płytek dla których musza być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporności i twardości. 
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 
2.2.4. 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 musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
2.2.5. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
2.2.6 Wyroby ceramiczne podłogowe 
Właściwości płytek ceramicznych gres : 
- nasiąkliwość: nie mniej niż 2,5% po wypaleniu; wytrzymałość na zginanie: nie mniej niż 25MPa: 
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm; 
mrozoodporność: liczba cykli nie mniejsza niż 20; kwasoodporność nie mniej niż 98% 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość: – 1,5 mm i + 1,5 mm; grubość: 0,5 mm; 
krzywizna : 1,0 mm; twardość: 8; ścieralność: V klasa ścieralności 
- elementy z płyek uzupełnić elementami : stopnice schodowe, listwy przypodłogowe, kątowniki, 
narożniki 
- płytki pakowane są po około 1 m2 w paczce, na opakowaniu powinno znajdować się : nazwa 
i adres 
Producenta, nazwa wyrobu, znak kontrolny, znaki ostrzegawcze oraz napis „Wyrób dopuszczony 
do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...” 
Płytki układamy na zaprawie klejowej elastycznej. Gotowy klej pakowany jest w workach 25 kg. 
Sposób wykonania zaprawy klejowej wg instrukcji producenta. 
2.3 Posadzki i warstwy wyrównawcze cementowe 
2.3.1 Woda wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie ścieków. 
2.3.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003 
Piasek powinien nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów : 
Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm 
Średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 
Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty 
2.3.4 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
a. dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
- marki „25” – do betonów klasy B7,5-B20 
- marki „35” – do betonów klasy wyższej niż B20 
b. wymagania dotyczące składu cementu – wg normy PN-B-30000:1990 : 
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7% 
- zawartość alkaliów do 0,6% 
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- zawartość C4AF + 2C3A (zalecane) < 20%  
c. opakowanie 
- masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg, na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane : oznaczenie, nazwa wytwórni i miejscowości, 
masa worka z cementem, data wysyłki, termin trwałości cementu.  
d. każda partia cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie 
z PN-EN 
e. każda partia cementu przed jej użyciem do betonowania musi uzyskać akceptację Inżyniera 
f. przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej : 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek 
g. miejsca do składowania cementu pakowanego (workowanego) 



 

- składy otwarte – wydzielone miejsca zadaszone, zabezpieczone przed opadami z boku, 
magazyny zamknięte 
- podłoża magazynów powinna być suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczenie cementu 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem 
- dopuszczalny okres przechowywania cementu zależy od miejsca przechowywania 
3.0 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, 
załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, 
a także używanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 
3.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
4.0 TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST "Wymagania ogólne" pkt. 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków 
i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. w czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 
w przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania 
ogólne" pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
1) należy zakończyć wykonanie następujących robót: 
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych 
i izolacji podłóg, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.  
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5sC 
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
5.3. Wykonanie posadzek 
5.3.1. Podłoża 



 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 
50 mm. Podkłady z zaprawy 
cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 
3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłożem - 40 mm 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 40 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 
mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej 
i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna 
przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie 
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 
zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujące wykonuje 
się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
5.3.2. Wykonanie posadzek i podłóg 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku 
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa 
szerokość większa niż połowa płytki. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone 
w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub 
od wyznaczonej linii. 
Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie "przeczesuje" się 
zębatą krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
- 50 x 50 mm - 3 mm 
- 100 x 100 mm- 4 mm 
- 150 x 150 mm- 6 mm 
- 200 x 200 mm- 6 mm 
- 250 x 250 mm- 8 mm 
- 300 x 300 mm- 10 mm 
- 400 x 400 mm- 12 mm. 



 

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć 
i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki ulej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
"przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm - około 2 mm 
- od 100 do 200 mm - około 3 mm 
- od 200 do 600 mm - około 4 mm 
- powyżej 600 mm - około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. w przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
woda mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po 
powierzchni wykładziny paca gumowa. 
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie 
do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. 
Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. 
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli 
w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu podłoża. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych 
o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
5.3.2 Posadzki z płytek ceramicznych 
Posadzką jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych z cokolikami luzem 
ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem 
mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, 
przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie lub kleju oraz wypełnieniem spoin zaprawy, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
Cokoliki z płytek ceramicznych, ułożonych na zaprawie klejowej, wypełnieniem spoin zaprawą 
fugową, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwy wyrównującej lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. w pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 



 

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 m na 
długości taty dwumetrowej 
5.4 Warstwy wyrównawcze pod posadzki – cementowe i betonowe 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki , wykonane z zaprawy cementowej oraz wykonane 
z mieszanki betonowej B20 lub B25, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża z ułożeniem 
mieszanki betonowej i zaprawy cementowej, z zatarciem powierzchni na ostro oraz wykonaniem 
i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Przed ułożeniem warstwy wyrównawczej należy ułożyć siatkę zbrojeniową. 
Podkład betonowy i cementowy musi być oddzielony od reszty elementów budynku. 
W podkładach cementowych ilość spoiwa powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż.: 
na ściskanie - 25 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej 
powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone woda. 
Podkład betonowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku warstwą 
papy termozgrzewalnej ułożonej dwuwarstwowo. Ilość spoiwa w podkładach betonowych powinien 
być wykonany zgodnie z recepturą betonu B25 lub B 20 i należy wykonać pielęgnację podkładu 
betonowego. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowić płaszczyznę lub z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łat przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów niz. 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. 
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niz. 1 mm/m i 5 mm na całej 
długości spoiny w pomieszczeniu. 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie 
materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze musza spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach 
i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 
i kierunkach 2-metrowa łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty 
i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 
i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin 
z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 



 

dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej 
oraz innych robót "zanikających". 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji 
powykonawczej,- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla 
spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarka 
Z dokładnością do 0,5 mm 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 
lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące podłóg i posadzek oraz okładzin 
6.5.1. Wymagania ogólne 
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łata 
długości 2m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki, 
- spoiny na całej długości i szerokości musza być wypełnione zaprawa do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego 
i odpowiednio 3 mm i 5mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta. 
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
 - grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,  
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 
2 mm na długości 2 m, 



 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 
m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masa do spoinowania 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcją 
producenta. 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 
7. 
7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 
faktycznego. 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego 
i końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu 
do tych robot, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wynik i badań należy 
zapisane do dziennika budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania 
robót, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub 
decyzja na prowadzenie robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym 
Prawem Budowlanym, wymogami norm branżowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg 
zatwierdzonego harmonogramu robót, jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych 
z prowadzonymi pracami. 
Kontrola i badania w trakcie robót 
c) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 
d) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty: 
- odbiór podłoża pod warstwy wierzchnie okładzin 
Zasady odbioru końcowego robót załączonych do dokumentacji projektowej. 
Podstawa do odbioru robót powinny stanowić dokumenty: 
- Dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- protokołu odbioru zanikających robót 
- atesty i certyfikaty 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
"Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawca za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 
wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
- rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej 
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. 



 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku 
PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle 
PN- 62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E`3%. 
Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E`6% 
Grupa B IIa. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E`10% 
Grupa B IIb. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10% 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U) PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), 
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

 
VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 
Roboty malarskie - KOD CPV 45442100-8 
1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robot objętych SST. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót, poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wewnętrznych ): 
Malowanie dwukrotne farbami akrylowymi – sufitów i ścian 
Przed aplikacją farby należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą wiertarki 
z mieszadłem przez okres około 2 minut. 
Farbę nanosić w minimum dwóch warstwach. 
Na podłożach nasiąkliwych do nakładania pierwszej warstwy można wymieszać farbę z max. 10% 
dodatkiem czystej wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez rozcieńczania. 
Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne przerwy 
technologiczne. CT 54 można nanosić za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natryskiwanie. Należy 
zwrócić uwagę na równomierne nakładanie farby. Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. 
Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze szarży 
produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość 
pojemników o różnych numerach szarż. Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie 
są przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp. Przypadkowe 
zachlapania natychmiast, obficie zmywać wodą. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują 
wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania: wewnętrznego (wewnątrz 



 

pomieszczeń) Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie 
właściwości materiałów, wymagań sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania 
powłok malarskich wewnętrznych. . 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
1.5. Dokumentacja robót malarskich 
Dokumentacje robót malarskich stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1133),dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, - projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),  
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami). Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej 
realizacji. Powinny one zawierać: 
- wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw, 
- specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na 
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
- sposoby wykonania powłok malarskich, 
- kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok malarskich, 
- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 
- warunki użytkowania powłok malarskich. 
2.0 MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana 
normą europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub 
krajową specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna 
z wymaganiami podstawowymi, albo  
- deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego 
w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 
przez Komisje Europejska, albo 



 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub 
aprobata techniczna, bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany", 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
- farby na spoiwach: 
- Żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
- Żywicznych rozcieńczalnych woda, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 
zarobienia woda, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania woda, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych, 
- lakiery na spoiwach Żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
- farby na spoiwach: 
- rozpuszczalnikowych Żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania woda, które powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN- 91/B-10102, 
- farby i emalie na spoiwie Żywicznym rozcieńczalne woda, które powinny odpowiadać 
wymaganiom 
aprobat technicznych, 
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.2.4. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wodę odpowiadająca wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu". 
3.0 TRANSPORT 



 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7,pkt. 4 . 
3.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 
i środków 
transportu. w czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. w przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy 
4.0 WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7,pkt. 5. 
4.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywana robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych 
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.), 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 
nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) 
z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
4.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
4.3.1. Tynki zwykłe 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 
rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać 
śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić 
odpowiednią zaprawa. 
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1. 
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
4.3.2. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe 
o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
Żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, Żywicy, starej 
farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówka, 
na która wydano aprobatę techniczna. 
4.3.3. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu 
i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masa szpachlowa, na która wydana jest 
aprobata techniczna. 



 

4.3.4. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większa niż 4% oraz 
powierzchnie dokładnie odkurzona, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
4.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
4.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
4.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych),  
- w tempera turze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, Le w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ) 
- w przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżą 
o pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonic. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80% Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach 
zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylacje. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 
od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami. 
5.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
5.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
5.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać 
w następujących terminach: 
· dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
· dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinny być objęte w przypadku: 
· murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 
czystość powierzchni, wilgotność muru, 
· podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
· tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni 
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw 
i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
· podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy 
i uzupełnienia, · płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
· elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 



 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni sucha, czysta ręka. w przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy 
używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich 
przyrządów. w przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metoda 
suszarkowo-wagowa. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane 
w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
5.6.2. Badania materiałów 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
· nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
· obce wtrącenia, 
· zapach gnilny, 
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
· zbrylenie, 
· obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 
5.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65% 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 
z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 



 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełniana lub bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę 
należy uznać za odporna na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d)sprawdzenie przyczepności powłoki: 
· na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobra, jeżeli Żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 
· na podłożach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokra 
namydloną szczotka z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą 
miękkiego pędzla; powlokę należy uznać za odporna na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakowa barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 
6.0. ODBIORU ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 
8 
6.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulęgającym zakryciu 
są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi 
w pkt.5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolić na przystąpienie 
do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. w takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
6.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taka formę przewiduje. 
6.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu(ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań 
oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru podłoży, 



 

- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
-jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki 
z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ja ponownie do odbioru, 
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażających bezpieczeństwu użytkownika 
i trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. w przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawca. 
6.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po ubytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych 
robotach malarskich. 
7.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
7.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" Kod 
CPV 
45000000-7, pkt 9 
7.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony 
zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 
uwzględniają: 



 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
- przygotowanie podłoży, 
- próby kolorów, 
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
- wykonanie prac malarskich, 
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, - 
oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- likwidacje stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 
terenu. 
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót 
na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 
8.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbą nawierzchniową 
BN-76/611-38. Farby 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Ściany i sufity. Klasyfikacja. 

 
VII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

i ODBIORU ROBÓT Ocieplenie ścian 
płytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy 
z tynku cienkowarstwowego akrylowego - KOD CPV- 

45300000-0 
 
1. PRZEDMIOT ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ocielenie elewacji płytami styropianowymi gr. 15 cm, ocieplenie ościeży 
płytami styropianowymi gr. 3 cm, w systemie lekko mokrym, tynk akrylowy o strukturze baranek 
1,5 mm 
1.1. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, 
minimum, z następujących składników: 
a. zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
b. materiału do izolacji cieplnej, 
c. jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 
zawiera zbrojenie, 
d. warstwy wykończeniowej systemu. 



 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, 
a. sposób mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
b. rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, 
silikonowy), 
c. stopień rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
rozprzestrzeniające. 
1.2. Słowniczek: 
Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub celem regulacji (wyrównania, redukcji) 
nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności, 
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 
BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 
parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, 
na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na 
powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy 
wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. 
Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnią warstwę. 
Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - służą do 
zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.4. Dokumentacja robót dociepleniowych 
Dokumentację robót dociepleniowych stanowią: 
a) projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 z późn. zmianami), 
b) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporządzone zgodnie 
z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 z póżn. zmianami), 
c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108, póz. 953 z późn. zmianami), dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie 
z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), karty 
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
d) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających,  załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych, 



 

e) dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z2003 r. Nr 207, póz. 2016 
z późniejszymi zmianami). 
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dociepleniowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
1Materiały stosowane do wykonania robót dociepleniowych powinny mieć: 
oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
norm europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo, oznakowanie znakiem 
budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany" oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
Rodzaje materiałów i elementów systemu Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 
wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem 
płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 
wykończeniowej. 
Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,) do klejenia płyt 
izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji. Wymagana konsystencja 
zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
Płyty termoizolacyjne: 
płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada. 
EPS 80-036 Fasada) Mocowane są metodą klejenia i za pomocą łączników mechanicznych. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163. 
Łączniki mechaniczne: 
kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa z tworzywa. Wyposażone są 
w talerzyki dociskowe, 
profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, 
Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie o gramaturze 
min. 
Zaprawa (masa) tynkarska - masa akrylowa (polimerowa) - oparta na spoiwach organicznych 
(dyspersje polimerowe) gotowy materiał do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwiona 
w masie nie wymaga malowania farbami elewacyjnymi. 
Drobnoziarnista masa o uziarnieniu gr.1,0 mm do 1,5 mm. Grubość warstwy elewacyjnej 2,5 do 
3,0. 
Farby - farby elewacyjne akrylowe, stosowane systemowo na powierzchniach tynków 
cienkowarstwowych. 
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, 
blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) 
krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, listwy 
krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO 
z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 



 

profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych,  
pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między 
łytami izolacji termicznej, 
w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad 
poziomem terenu),  
siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura –50 g/m2) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej stalowej, 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bez 
spoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie 
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania 
składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały 
i elementy. 
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów dociepleniowych  
Wyroby do systemów dociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniaj następujące 
warunki: 
są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej (szczegółowej), są właściwie oznakowane i opakowane, spełniają 
wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczył 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót dociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, 
przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta, materiały suche - przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta, izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać 
w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych, siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN l NARZĘDZI 
Sprzęt do wykonywania BSO 
Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, 
Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki 
Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 
agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, Do 
cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły 
ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), Do kształtowania powierzchni tynków - pace 
stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni, Pozostały sprzęt - 
przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 



 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), 
zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót dociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu 
i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
. Warunki przystąpienia do robót dociepleniowych 
wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach 
przeznaczonych do wykonania BSO, wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową 
podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy, wykonać zabezpieczenia stolarki, 
ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
Wymagania dotyczące podłoża pod roboty dociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za 
pomocą rylca. 
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny 
i kierunku pionowego (poziomego). 
Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe 
monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). 
wytrzymałość powierzchni podłoży należy badać wykonując próbę odrywania przyklejonych do 
podłoża próbek płyt styropianowych. 
Należy wykonać po dwie próby na każdą ścianę, lecz nie mnie niż jedna próbka na każde 50 m2 

docieplanej ściany. 
Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, usunąć 
nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), usunąć 
przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, w przypadku 
istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw 
malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 
strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju 
i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić za prawą wyrównawcza, wykonać inne 
roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, wystające lub widoczne 
nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 



 

. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię. 
Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 
wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 
Na powierzchni ściany stosować styropian EPS 100 – 038 o gęstości 20 kg/m3 . 
Ościeża docieplać styropianem EPS 100 – 038 o gęstości 20 kg/m3 . 
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO - zakończeń lub styków 
z innymi elementami elewacji. 
Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Styropian na powierzchni ściany styropian kleić poprzez naniesienie zaprawy klejącej na 
powierzchnie płyt styropianu zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma 
na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa). 
Na powierzchni cokołu, gzymsu i ościeży styropian kleić poprzez naniesienie zaprawy klejącej na 
powierzchnie płyt styropianu pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. 
W miejscach, w których na części powierzchni docieplonej ściany przewidziano ułożenie płytek 
ceramicznych lub klinkierowych należy wykonać pocienienie styropianu w ten sposób, aby 
płaszczyzna płytek i wyprawy elewacyjnej nie wykazywały różnic większych, niż 1 mm. 
Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 
wiązania (przesunięcie min. 15 cm). 
Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie 
ewentualnych szczelin w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. 
Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania 
równej powierzchni. 
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, 
należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie 
łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników 160 mm, ich rozstaw (min. 
4 szt./m2).Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 
trzpienie. 
Wykonanie detali elewacji  
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku 
i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 
izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych 
i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 
(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą. 
Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta 
zaprawą. Na powierzchni cokołu, gzymsu, ościeży oraz na powierzchni ściany do wysokości 1,5 
m powyżej poziomu otaczającego terenu wykonać podwójną warstwę siatki. 
Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
Warstwa wykończeniowa – tynkowanie. 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, 
niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 
systemowych) nanieść masę drobnoziarnistego tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową 
oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób 
wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania przed przystąpieniem do robót dociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
Badania materiałów 



 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. 
niniejszej ST.  
Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 
niniejszej ST. 
Badania w czasie robót  
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna 
jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu) 
Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót dociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
a. zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
b. jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
c. prawidłowości przygotowania podłoża, 
d. prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu dociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają że przygotowane podłoża nadawały się 
do wykonania robót dociepleniowych, 
a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 
z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami : 
a. podanymi w niniejszej ST, 
b. wymaganiami producenta systemu docieplenia, 
c. norm dotyczących warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., 
d. „Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
e. normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". ( dla tynków 
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym ) 
pomieszczeniach 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 
Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ścian wstanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu 
(dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, 
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz 
z grubością ocieplenia. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót dociepleniowych należy przygotowanie wraz 
z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 



 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 
i wykonawcy (kierownik budowy). 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. * 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, dokumenty świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
instrukcje producenta systemu dociepleniowego, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz 
jeżeli takie były przeprowadzone na zlecenie którejkolwiek ze stron. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót dociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Roboty dociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych 
robotach dociepleniowych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
Zasady rozliczenia i płatności 



 

Rozliczenie robót dociepleniowych odbywać się będzie etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie 
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejmujące roboty dociepleniowe uwzględniają: 
a. przygotowanie stanowiska roboczego, 
b. dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
c. obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
d. ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
e. ocenę i przygotowanie podłoża, 
f. zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO. 
a. wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
b. gruntowanie podłoża, 
c. przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża i mocowanie za pomocą profili mocujących, 
wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
d. szlifowanie powierzchni płyt, 
e. mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu 
robót dociepleniowych, 
f. wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
g. gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), wyznaczenie przebiegu 
montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz 
z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 
h. wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. Płaszczyzn kolorystycznych)-
tynki, okładziny, 
i. usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń, 
j. uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
k. usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą 
i zgodnie z zaleceniami producenta, 
l. likwidację stanowiska roboczego. 
m. Ustawienie i rozbiórkę oraz czas pracy rusztowań, 
Pozostałe roboty będą rozliczane według uzgodnionych cen jednostkowych, 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
. Normy 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania 
zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda 
obliczania. 
. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 



 

a. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 póz. 2016 z 2003 
roku z późniejszymi zmianami). 
b. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 póz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.). 
c. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, póz. 
177 z późn. zmianami). 
d. 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 r., Nr 202, 
póz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664). 
e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz U. z 2002 r. Nr 75, póz. 690 z późn. zmianami). 
f. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, póz. 1156 
z dnia 12 maja 2004 r.). 
g. Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian 
- Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
h. Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
Warszawa 2002 r. 
i. ZUAT 15A/.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 
jako materiału termoizolacyjnego i 
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
j. ZUAT 15/V. 04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej -Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
k. ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa 
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
l. ZUAT 15/V. 07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB 
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 

m. ZUAT 15A/III.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania 
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VIII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
i ODBIORU ROBÓT Roboty rozbiórkowe - KOD CPV 45111300 – 1 

1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w 
projekcie budowlanym. 
Zakres robót objętych specyfikacją: 
- demontaż istniejącego pokrycia dachowego z papy 
- rozbiórka płyt korytkowych 
- rozbiórka ścian zewnętrznych 
- rozkucie płyt stropowych 
- rozebranie ścianek 



 

- rozkucie chudego betonu 
- wywiezienie gruzu 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Materiały-Nie występują. 
2, Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją 
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
− młotami wyburzeniowymi, 
− młotami kującymi, 
− odkurzaczem przemysłowym, 
− samochodami do wywozu odpadów, 
− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 
− drobnym sprzętem pomocniczym. 
3.Transport 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem 
i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
4.Wykonanie robót 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować 
i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP, teren oznakować zgodnie z wymogami 
BHP, 
zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno- 
kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie 
Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
Dach, ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Rozebrać pokrycie dachowe ręcznie lub mechanicznie 
Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają 
zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały 
placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
5, Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
6.Obmiar robót 



 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są:1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 
− 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość 
zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
7, Odbiory robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.Podstawa płatności 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 
− wyznaczenie zakresu prac, 
− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
− przeprowadzenie demontażu, 
− rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
− oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
− przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
− selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
− załadunek odpadów, 
− zabezpieczenie ładunku, 
− przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
− utylizację odpadów. 
9.Przepisy i dokumenty związane 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz 
wzorów formularzy służących do sporządzania i 
przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401). 
 

                            SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 Nazwa opracowania: 

ADAPTACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA 

DZ. NR 917/3 W PAWŁOSIOWIE  

 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  



 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z : Instalacja elektryczna wewnętrzna,instalacja 

odgromowa, instalacja teletechniczna,oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót: 

 1. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV- 45310000-3 

 2. Roboty w zakresie przewodów instalacji kod CPV- 45311000-0 elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych 

 3. Instalacyjne roboty elektryczne kod CPV- 45315100-9 

 4. Instalowanie rozdzielni elektrycznych kod CPV- 45315700-5 

 5. Kładzenie kabli kod CPV- 45314300-4 

 6. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej kod CPV- 45311100-1 

 7. Roboty w zakresie opraw elektrycznych kod CPV- 45311200-2 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 

 

Zakres robót obejmuje: 

a) instalacje elektryczne oświetleniowe 

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 

c) instalacje elektryczne siłowe 

d) montaż tablicy rozdzielczej budynku, głównej oraz tablic lokalnych 

e) instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 

f) ochrony od porażeń  

g) ochrony przepięciowej  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich 

normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 

wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 



 

wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z autorem 

opracowania. 

2. Materiały 

2.1.  Tablica rozdzielcza główna oraz tablice lokalne z wyposażeniem projektowanym 

indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 

2.2.   Złącze licznikowe lub tablica przyłączająca w obudowie z tworzywa sztucznego o prądzie 

do 400 A.  

2.3.   Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 

V z żyłami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilości żył 3÷5 wg PN-87/E-90056. 

2.4.   Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 

V z żyłami miedzianymi o przekroju do 1,5-10 mm2 i ilości żył 3÷5 wg PN-87/E-90056. 

2.5.   Przewód z żyłą miedzianą, wielodrutową  o przekroju do  150mm2 na napięcie znamionowe 

250 V o izolacji polwinitowej według PN-87/E-90054. 

2.6.   Oprawy typu LED 1x31W ,1×36 W, 1× 40 W, 1×44 W (do wnętrz) – nasufitowe 

wyposażone, lub nie, we własny układ zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 3 h. 

2.7.   Oprawy typu LED  10W i 19W (bryzgoodporne),ewakuacyjne  wyposażone lub nie we 

własny układ zasilania awaryjnego jak w p.2.6.. 

2.8.  Oprawy typu LED 1x36 W, 1×44 W do wnętrz, przeznaczone do wbudowania w sufity 

podwieszane wyposażone we własny układ zasilania awaryjnego jak w p. 2.6. 

2.9.  Drut  stalowy, ocynkowany Ø 8 

2.10.   Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub 

betonie. 

2.11. Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 400 V (do 

instalacji szczelnych). 

2.12.  Puszki instalacyjne z tworzywa  – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 

80 mm. 

2.13.  Gniazda wtyczkowe  podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V. 



 

2.14.  Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 

V. 

2.15.  Łączniki i przełączniki jednobiegunowe  10 A, 250 V do mocowania w puszkach pod 

tynkiem. 

2.16.  Łączniki jednobiegunowe  10 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie. 

2.17.  Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pięciostykowe do mocowania na cegle lub 

betonie. 

2.18.  Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 20 mm. 

2.19.  Płaskownik  stalowy, ocynkowany 25×4 

2.20  Wyłączniki nadprądowe  

2.21  Wyłączniki różnicowoprądowe o czułości 30mA i prądzie znamionowym 40A  

 

 

 

(1) Odbiór materiałów na budowie  

 Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy 

dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami odbioru technicznego.  

 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  

 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 

wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem 

poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.  

(2) Składowanie materiałów na budowie 

 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 

producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 

pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 

atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 



 

wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

3. Sprzęt 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

– samochód dostawczy do 0,9 t, 

– spawarka transformatorowa do 500 A. 

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacjyjne. 

5.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 

i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 

oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami.  

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  



 

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 

korytka blaszane itp.  

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 

i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 

podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 

podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) 

dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie 

w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za 

pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 

świecznikowych. 

5.6. Podejście do odbiorników  

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 

kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 

wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 

oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub 

korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne 

w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 



 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.7. Układanie przewodów  

5.7.1. Przewody izolowane kabelkowe w rurkach  

a) Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach 

osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione 

ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa 

łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

b) wciąganie przewodów  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 

przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu 

montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną 

użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym,  

– w wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  

– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

– na korytkach prefabrykowanych metalowych,  

– w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 



 

przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą 

dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 

dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca 

się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

 Układanie przewodów na uchwytach  

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 

Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów 

kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby 

odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty 

między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany 

przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie 

były widoczne. 

 Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem 

tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach 

niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk 

pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.  

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable 

uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników. 

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 

dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą 

odpowiednich uszczelnień. 

 Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  

– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków 

rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, 

zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.  

5.8.  Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 

i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 



 

przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób 

podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 

i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 

metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 

uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.9.  Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi 

i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych.  

5.10.  Montaż tablicy rozdzielczej i złącza kablowego 



 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 

w dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 

konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 

wsporczych zamocowanych w podłożu. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach,  

– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

i mechanicznych,  

– założyć osłony zdjęte w czasie montażu  

– podłączyć obwody zewnętrzne  

– podłączyć przewody ochronne  

 

5.11. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób 

obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji  

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

– pomiary impedancji pętli zwarciowych  

– pomiary rezystancji uziemień  

6. Kontrola jakości robót 

(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów 

[6]. 

(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 

podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 



 

– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  

– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 

Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiory częściowe 

8.3. Odbiory końcowe 

8.4. Odbiory ostateczne  

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

10. Przepisy związane 

 (1) PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe.  

(2) PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk.  

(3) PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

(4) PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

(5) PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia  

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi.  



 

(6) PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia  

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.  

(7) PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia  

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

(8) PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia  

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

(9) PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia  

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 

ochrony przed prądem przetężeniowym.  

(10) PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia  

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór 

środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.  

(11) PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia  

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 

przeciwpożarowa.  

(12) PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

(13) PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

(14) PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  



 

(15) PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  

(16) PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 

odłączania izolacyjnego i łączenia.  

(17) PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

(18) PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 

informatycznych. 

(19) PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaS  

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

(20) PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Sprawdzanie 

odbiorcze.  

(21) PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące  

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  

(22) PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące  

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 

przewodzącymi.  

(23) PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące  

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 

przetwarzania danych.  

(24) PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w 

obiektach  

budowlanych.  



 

(25) PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  

(26) PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

widzenia  

ochrony przed porażeniem prądem elektryczny.  

(27) PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)  

(28) PN-93/E -90401 Kable elektroenergetyczne 0,6/1kV  

(29) PN-93/E -90403 Kable elektroenergetyczne sygnalizacyjne 0,6/1kV  

(30) PN-74/C-89200 Rury osłonowe z polietylenu wysokiej gęstości.  

 (31) PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskiego napięcia.  

Zasady, wymagania i badania.  

(32) PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

Linie prądu  

przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.  

(33) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa.  

(34) PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  

(35) PN-/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

 (36) PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

 (37) PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych.  

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych  

(38) PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  

(41) Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych 

Nazwa opracowania: 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT - 

INSTALACJE SANITARNE - 
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S - 01 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. WSTĘP 

 

1.1 Nazwa zamówienia 

„ADAPTACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA DZ. NR 917/3 w PAWŁOSIOWIE  

 

 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac w budynku: 

a) wykonanie instalacji wod-kan 

b) wykonanie instalacji co. 

c) wykonanie kotłowni gazowej 

d) wykonanie instalacji gazowej 

1.3 Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji 

projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym 

przez Inwestora. Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem 

budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 

daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). Wykonawca będzie utrzymywać 

roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu 

robót, zlikwidować zaplecze placu budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 

 
 

1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

A) 45332000 - 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

B) 45331100 - 7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

C) 45333000 - 0 Roboty instalacyjne gazowe 

D) 45321000-3 Izolacja cieplna 

2. WYMAGANIA OGÓLNE 

Specyfikacja „Wymagania ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w budynku. Wymagania ogólne należy rozumieć 

i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi działami. 

 
2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich materiałów, które posiadają odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały do budowy w sposób ciągły spełniają wymagania 

specyfikacji technicznych w czasie postępu  robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 



 

Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych etapów robót, Wykonawca powiadomi Inwestora 

0 zamiarze zastosowania konkretnego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniony bez zgody Inwestora. 

 

2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU i MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST 

1 wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 

do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

 

2.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

2.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST, poleceniami Inspektora 

Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

 

2.5 Zgodność Robót z ST 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacje techniczne 

oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. w przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

a także z innymi przepisami obowiązującymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy 

wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, 

w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. w przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji 

ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji 

a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 



 

 

2.6 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inwestora. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie i ST, a także w normach i wytycznych. 

 
 

3 DOKUMENTY BUDOWY 

 

3.1 Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, 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, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

4.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach robót podanych w przedmiarze lub gdzie 

indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

4.2 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

5 ODBIORY 

 

5.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót i ilości tych 

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. Odbiór tego robót dokonuje Inspektora 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 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora. 

5.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót Odbioru częściowego robót dokonuje się 

dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru 

końcowego dokonuje inspektor nadzoru. 

5.3 Odbiór końcowy robót 

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 Inwestora 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 



 

Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z ST. w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. w przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. w przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

5.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

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: 

- specyfikacje techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- dzienniki budowy (oryginał), 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

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 i stwierdzi ich 

wykonanie. 

5.5 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
 

6 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, winny być rozliczane wg ustaleń umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem. Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione 

w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 

 
 

7 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót a w szczególności: 

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

b) fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

c). Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, e). Wykonawca w ramach 

umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego 

po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 
 

8 BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY 



 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. w szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 



 

S - 02 ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie budowy instalacji wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, kotłowni oraz instalacji gazowej 

w zakresie zadania pn. „Kontynuacja niezakończonej budowy budynku przedszkola wraz z jego rozbudową, 

nadbudową i przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania na Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie". 

 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

instalacji wymienionych w pkt. 1.1 w budynku. 

 

2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ  

2.1. Materiały 

Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.1.1. Przewody 

Instalację wodociągową wykonać z rur wielowarstwowych z warstwą antydyfuzyjną typu PEX/A1/PEX 

o połączeniach zaciskowych ze złączkami mosiężnymi oraz z rur ocynkowanych łączonych poprzez gwintowanie. 

Łączniki i kształtki z żeliwa ocynkowanego uszczelnione pastą uszczelniającą i konopiami czesanymi lub taśmą 

teflonową, spełniające wymogi normy PN- 76/H- 74392 

Dostarczone na budowę rury powinny by proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 

spowodowanych korozję lub uszkodzeniami. Podłoże na którym składuje się rury musi być równe tak, aby rura była 

podparta na całej długości wysokość stosu nie przekraczać l,0m. 

2.1.2. Armatura 

Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy: 

- na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia, 

- wrzeciona zaworów nie są skrzywione, 

- armatura jest wewnątrz czysta a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia, 

- uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

Armaturę należy składować w magazynie zamkniętym. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego 

opakowania powinny być zaślepione. Szczeliwo, łączniki, i inne materiały pomocnicze należy przechowywać 

w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w skrzyniach lub pojemnikach. 

2.1.3 Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. Otuliny muszą 

posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

 

2.2. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakości wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 



 

 

2.3. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

 

2.3.1. Przewody 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 

w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

2.3.2. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 

w magazynach zamkniętych. 

2.3.3. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane 

do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać 

dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 

nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się 

w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

2.4. WYKONANIE ROBÓT 

2.4.1. Montaż rurociągów 

Rurociągi z PEX/A1/PEX łączone będą poprzez połączenia zaciskowe ze złączkami mosiężnymi. Przed układaniem 

przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować 

uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub 

w inny sposób uszkodzonych niewolno używać. Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

- przecinanie rur, 

- założenie tulei ochronnych, 

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

- wykonanie połączeń 

Główne piony wodociągowe poprowadzić jako stalowe w bruzdach ściennych lub obudowany płytą gips-karton. 

Instalacje w pomieszczeniach prowadzić w warstwach posadzkowych. Wszystkie podejścia do urządzeń wykonać 

w bruzdach. Trasy przebiegu, średnice i grubości ścianek przewodów zostały przedstawione w części graficznej 

opracowania. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 

przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną 

tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 

przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 

zabezpieczających lub w innym systemie dopuszczonym aprobatą techniczną. Przewody pionowe należy mocować do 

ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej 

kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

 

2.4.2. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Armaturę 

w instalacjach wewnętrznych zamontować w miejscach dostępnych, umożliwiających eksploatacyjnemu obsługę 

i konserwację instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymogami Inwestora, a także z wymogami 

producenta. Instalację wodociągową Wykonawca wyposaży w armaturę o ciśnieniu 1,0 MPa. 

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) określonym 

w projekcie wykonawczym. 



 

 

2.4.3. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 

i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

w przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 

powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą by ć prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

Rurociągi ciepłej wody użytkowej zarówno poziome jak i pionowe należy zaizolować termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 

nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Załącznik nr 2 tj.: 
 

Lp Średnica przewodu i lokalizacja Grubość   izolacji   cieplnej   0,035 W/(m • 

K) 

1 Ciepła woda o średnicy wewnętrznej do 22 mm 20 mm 

2 Ciepła woda o średnicy wewnętrznej do 22 - 35 mm 30 mm 

3 Ciepła woda o średnicy wewnętrznej do 35 - 100 mm Równa średnicy wewnętrznej 

4 Ciepła woda o średnicy wewnętrznej powyżej 100 mm 100 mm 

5 Rurociągi przechodzące przez ściany i stropy, skrzyżowania 1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 Rurociągi wg poz. 1-4 ułożone w ścianach 1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Rurociągi wg poz. 1-4 ułożone w posadzce 6 mm 

Rurociągi prowadzone pod stropem i po wierzchu ścian zaizolować otulinami z pianki polietylenowej. Rurociągi wody 

użytkowej prowadzone w posadzce i w bruzdach ściennych zaizolować otulinami z pianki polietylenowej laminowane 

folią ochronną z PE. 

2.5 Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności na 1 MPa. Wynik próby uznaje się za pozytywny jeżeli w czasie 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 

Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimna, drugi raz wodą 

o temperaturze + 60 0C. Po wykonaniu próby ciśnieniowej instalacje należy zachlorować przez 24 godziny i następnie 

przepłukać kilka razy aż znikną właściwości chloru w wodzie. Następnie przeprowadzić badania bakteriologiczne wody 

zlecając wykonanie specjalistycznym laboratoriom. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeśli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla 

każdego zładu oddzielnie. 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 
 

3. INSTALACJA KANALIZACJI 

 

3.1. Materiały 

Do wykonania instalacji kanalizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 

materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 

Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

3.1.1. Przewody 

Instalację kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U i PP, uszczelnionych w kielichach 

gumowymi pierścieniami. Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U spełniające wymogi normy PN-67/C-089205(3) 

łączone na uszczelkę gumową i wcisk, w zakresie średnic 50 - 160 mm. 

 

3.1.3. Przybory i urządzenia sanitarne 

a) rury wywiewne <|>160 spełniające wymogi normy PN-88/C-89206 

b) czyszczaki kanalizacyjne PVC cbllO 

c) zlewozmywak 

d) umywalki porcelanowe z syfonem z tworzywa oraz podtynkowym przy umywalce dla niepełnosprawnych 

e) pisuar 



 

f) brodziki bezprogowe 

g) półpostumenty dla umywalek 

h) ustępy z płuczką typu kompakt w tym dla niepełnosprawnych 

i) pochwyty dla osób niepełnosprawnych 

j) wpusty ściekowe 

k) zawory napowietrzające 

3.2. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakości wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 
3.3. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

 

3.3.1. Przewody 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 

w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

3.3.2. Przybory i urządzenia sanitarne 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać 

w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 
 
3.4. WYKONANIE ROBÓT 

 

3.4.1. Montaż rurociągów 

Rozprowadzenia w sanitariatach oraz piony wraz z podejściami do urządzeń sanitarnych należy wykonać z rur 

kanalizacyjnych HT/PVC o odporności termicznej przy przepływie ciągłym/chwilowym 75/95°C zgodnych z aprobatą 

techniczną AT-15-7461/2007, łączonych na uszczelki gumowe klasy „N". Kanalizację sanitarną prowadzoną w gruncie 

należy wykonać z rur kanalizacyjnych z PVC-U łączonych na uszczelki gumowe klasy „S". 

Bosy koniec rury, należy sfazować pod kątem 15-^200 i następnie wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, 

tak aby odległość między nimi i podstawą kielicha wynosiła 0.5-rl.O cm. Na każdym pionie w najniższym punkcie na 

parterze należy zamontować czyszczak rewizyjny z PVC. Piony należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami 

wywiewnymi. Piony główne wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi cpl60. Piony pośrednie 

zakończyć zaworami napowietrzającymi. 

Minimalne średnice poziomów kanalizacyjnych określono w projekcie i powinny wynosić; - 1 1 0  mm - od 

pojedynczych misek ustępowych, wpustów, 

- 160 mm - od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych 

Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić; 

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, wanny, umywalki, pisuaru, wpustu podłogowego. 

- 75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, wpustów podłogowych, 

- 1 0 0  mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy przewodu 

wynoszą; 

dla przewodu o średnicy 100 mm - 2.0 %  

jak wyżej 200 mm - 1.5 % 

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych założonych w projekcie mogą wynosić 10%. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja 

uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia 

drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować 

podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) 

należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń 

rurociągów, a dla przewodów z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Wszystkie 

elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. Kompensacja wydłużeń termicznych 

przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń rozłączalnych powinna być rozwiązana przez pozostawienie 



 

w kielichach w czasie montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych 

i przesuwnych. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą; 

- dla rur z PVC i PP średnicy od 50 do 110 mm - 1.0 m, 

- dla rur z PVC i PP średnicy powyżej 110 mm - 1.25 m, 

- dla rur z pozostałych materiałów - 2.0 m. 

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzką należy układać na podsypce z piasku o grubości 15-T-20 cm; dno 

wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału 

zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. Rurociągi obsypać materiałem sypkim do wysokości 30 cm 

ponad wierzch rury. 

 

3.4.2. Montaż przyborów i urządzeń sanitarnych 

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym powinny wyposażone w indywidualne zamknięcia 

wodne(syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysycania wody z syfonu podczas 

spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć 

wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej; 

- przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewozmywakach, umywalkach - 75 mm 

- przy wpustach podłogowych - 50 mm 

Umywalki należy umieszczać na wysokości 0.75+0.80 m. 

3.5 Badania i uruchomienie instalacji 

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność 

w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo- gospodarcze sprawdza się na 

szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

 

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

4.1. Materiały 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 

 

4.1.1. Przewody 

Instalację co. wykonać z rur wielowarstwowych z warstwą antydyfuzyjną PEX/A1/PEX łączone poprzez połączenia 

zaciskowe ze złączkami mosiężnymi. Dostarczone na budowę rury powinny by proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 

bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozję lub uszkodzeniami. Podłoże na którym składuje się rury 

musi być równe tak, aby rura była podparta na całej długości wysokość stosu nie przekraczać l,0m. 

 

4.1.2. Armatura 

Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy: 

- na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia, 

- wrzeciona zaworów nie są skrzywione, 

- armatura jest wewnątrz czysta a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia, 

- uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

Armaturę należy składować w magazynie zamkniętym. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego 

opakowania powinny być zaślepione. Szczeliwo, łączniki, i inne materiały pomocnicze należy przechowywać 

w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w skrzyniach lub pojemnikach. 

a) zawory kulowe 

b) zawory grzejnikowe 

c) głowice termostatyczne 

d) grzejniki dolnozasilane stalowe płytowe 

e) grzejniki łazienkowe 

4.1.3 Izolacja termiczna 



 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej oraz wełny 

mineralnej. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 
 

4.2. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakości wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 
 

4.3. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

 

4.3.1. Przewody 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 

w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

 

4.3.2. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 

w magazynach zamkniętych. 

4.3.3. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane 

do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać 

dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 

nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się 

w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 
 
4.4. WYKONANIE ROBÓT 

 

4.4.1. Montaż rurociągów 

Rurociągi ze stali węglowej łączyć poprzez nasuwanie tulei mosiężnej. Przed układaniem przewodów należy 

sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów 

(np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy 

przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych niewolno używać. • Kolejność 

wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

- przecinanie rur, 

- założenie tulei ochronnych, 

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

- wykonanie połączeń 

Główne poziomy rozprowadzić w posadzkach, piony w bruzdach ściennych lubo budowane pytą gips-karton.. 

Wszystkie podejścia do urządzeń wykonać w bruzdach. Trasy przebiegu, średnice i grubości ścianek przewodów 

zostały przedstawione w części graficznej opracowania. w miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie 

wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 

powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 

pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających lub w innym systemie dopuszczonym 

aprobatą techniczną. Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 

3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 



 

 

4.4.2. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Armaturę 

w instalacjach wewnętrznych zamontować w miejscach dostępnych, umożliwiających eksploatacyjnemu obsługę 

i konserwację instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymogami Inwestora, a także z wymogami 

producenta. 

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) określonym 

w projekcie wykonawczym. 

Regulacja grzejników za pomocą zaworów termostatycznych ze zintegrowaną nastawą wstępną. Do termostatycznych 

zaworów grzejnikowych stosować wyłącznie odpowiednio oznaczone złączki zaciskowe gwintowane. Na wszystkich 

wkładkach zaworowych grzejników zintegrowanych oraz zaworach termostatycznych grzejników łazienkowych 

zamontować głowice termostatyczne grzejnikowe z wbudowanym czujnikiem cieczowym, gwint nakrętki M 30 x 1,5. 

Zakres regulacji od 6°C do 28°C. Zabezpieczenie przed nadmiernym skokiem. Skala w zakresie 1 do 5. Zabezpieczenie 

przed zamarzaniem 6°C. Histereza 0.3 K. Wpływ różnicy temperatury 0.9 K. Wpływ różnicy ciśnienia 0.3 K. Czas 

zamykania 24 min. 

Odpowietrzenie instalacji przez automatyczne odpowietrzniki na pionach z zaworem stopowym i ręczne 

odpowietrzniki grzejnikowe. Pod każdym zaworem odpowietrzającym zamontować zawór kulowy dni5 dzięki któremu 

możliwe będzie dokonanie przeglądu i oczyszczenia lub ewentualnej naprawy uszkodzonego zaworu 

odpowietrzającego. Armaturę regulacyjną zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami filtrami siatkowymi o średnicy 

działki na której są zamontowane. Grzejniki w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego 

odpowietrzenia. Grzejniki kolumnowe należy montować zgodnie z instrukcją producenta. Grzejniki należy 

zabezpieczyć przez zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót Wykończeniowych. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem 

kierunku przepływu na armaturze. 

 

4.4.3. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 

i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

w przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 

powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

Rurociągi należy zaizolować termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 -Załącznik nr 2 tj.: 

Lp. Średnica przewodu i lokalizacja Grubość   izolacji   cieplnej   0,035 W/(m • 

K) 

1 Ciepła woda o średnicy wewnętrznej do 22 mm 20 mm 

2 Ciepła woda o średnicy wewnętrznej do 22 - 35 mm 30 mm 

3 Ciepła woda o średnicy wewnętrznej do 35 - 100 mm Równa średnicy wewnętrznej 

4 Ciepła woda o średnicy wewnętrznej powyżej 100 mm 100 mm 

5 Rurociągi przechodzące przez ściany i stropy, skrzyżowania 1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 Rurociągi wg poz. 1-4 ułożone w ścianach 1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Rurociągi wg poz. 1-4 ułożone w posadzce 6 mm 

 
 
4.5 Badania i uruchomienie instalacji 

Po zmontowaniu instalacji należy wykonać dwukrotne płukanie i następnie przeprowadzić próbę hydrauliczną na 

zimno i gorąco na ciśnienie 6 bar. 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów 

instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Próbę ciśnieniową wodną należy wykonać na ciśnienie min. 0.6 

MPa. w tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność 

połączeń przewodów, dławic zaworów itp. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu 

źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 

parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien 

być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. 



 

Podczas próby instalacji na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. Wszystkie 

zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie 

wykazuje przecieków ani roszenia a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3 - dobowej 

obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0.1% pojemności zładu. 

Z prób szczelności należy sporządzić protokół. 

Instalację ogrzewania podłogowego należy uruchomić zgodnie z zaleceniami producenta systemu żeby uniknąć 

zniszczenia warstw podłogowych. 

 

5. KOTŁOWNIA GAZOWA  

5.1. Materiały 

Do wykonania instalacji w kotłowni mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 

materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 

Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

5.1.1. Przewody 

Instalację technologii wykonać z rur takich jak dla poszczególnych instalacji. Dostarczone na budowę rury powinny 

by proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozję lub 

uszkodzeniami. Podłoże na którym składuje się rury musi być równe tak, aby rura była podparta na całej długości 

wysokość stosu nie przekraczać l,0m. 

5.1.2. Armatura 

Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy: 

- na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia, 

- wrzeciona zaworów nie są skrzywione, 

- armatura jest wewnątrz czysta a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia, 

- uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

Armaturę należy składować w magazynie zamkniętym. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego 

opakowania powinny być zaślepione. Szczeliwo, łączniki, i inne materiały pomocnicze należy przechowywać 

w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w skrzyniach lub pojemnikach. 

a) zawory regulacyjne przepływu trójdrogowy, korpus z brązu, grzybek z mosiądzu, trzpień stalowy, 

uszczelnienie EPDM, gwintowany przystosowany do montażu siłownika 

b) zawory kulowe 

c) pompy obiegowe 

d) zawory zwrotne, korpus mosiężny, zespół zamknięcia mosiężny 

e) zawór bezpieczeństwa 

f) rozdzielacz obiegów grzewczych 

g) sprzęgło hydrauliczne 

h) kocioł grzewczy kondensacyjny o mocy 65 kW z automatyką 

i) naczynia przeponowe z armaturą 

j)   komin spalinowy 

5.1.3 Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej pokrytej warstwą 

zbrojonego aluminium. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 
 
5.2. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakości wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 
 



 

5.3. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

 

5.3.1. Przewody 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 

w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

 
 
5.3.2. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 

w magazynach zamkniętych. 

5.3.3. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane 

do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać 

dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się 

w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 
 
5.4. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.4.1. Montaż rurociągów 

Rurociągi łączyć w sposób opisany dla poszczególnych instalacji. 

5.4.2. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Armaturę 

w instalacjach wewnętrznych zamontować w miejscach dostępnych, umożliwiających eksploatacyjnemu obsługę 

i konserwację instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymogami Inwestora, a także z wymogami 

producenta. 

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) określonym 

w projekcie wykonawczym. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem 

kierunku przepływu na armaturze. 

Montaż urządzeń technologii kotłowni wykonać zgodnie z wytycznymi DTR producenta oraz projektem. 

 

5.4.3. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 

i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Rurociągi w kotłowni izolować otulinami z wełny mineralnej pokrytej folią aluminiową oraz otulinami z PE. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

w przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 

powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 



 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą by ć prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

5.5 Badania i uruchomienie instalacji 

Po zmontowaniu instalacji należy wykonać dwukrotne płukanie i następnie przeprowadzić próbę hydrauliczną na 

zimno i gorąco na ciśnienie 6 bar. 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 

termicznej. Próbę ciśnieniową wodną należy wykonać na ciśnienie min. 0.6 MPa. w tym okresie należy dokonać 

starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów itp. 

Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy 

najwyższych parametrach czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed 

przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 

72 godzin. 

Podczas próby instalacji na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. Wszystkie 

zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie 

wykazuje przecieków ani roszenia a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3 

- dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0.1% pojemności zładu. 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 

6. INSTALACJA GAZOWA  

6.1. Materiały 

Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 

materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 

Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

6.1.1. Przewody 

Instalację gazową wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. 

Dostarczone na budowę rury powinny by proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 

spowodowanych korozję lub uszkodzeniami. Podłoże na którym składuje się rury musi być równe tak, aby rura była 

podparta na całej długości wysokość stosu nie przekraczać l,0m. 

 

6.1.2. Armatura 

Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy: 

- na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia, 

- wrzeciona zaworów nie są skrzywione, 

- armatura jest wewnątrz czysta a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia, 

Lp Średnica przewodu i lokalizacja Grubość   izolacji   cieplnej   0,035 W/Cm • 

K) 

1 Ciepła woda o średnicy wewnętrznej do 22 mm 20 mm 

2 Ciepła woda o średnicy wewnętrznej do 22 - 35 mm 30 mm 

3 Ciepła woda o średnicy wewnętrznej do 35 - 100 mm Równa średnicy wewnętrznej 

4 Ciepła woda o średnicy wewnętrznej powyżej 100 mm 100 mm 

5 Rurociągi przechodzące przez ściany i stropy, skrzyżowania 1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 Rurociągi wg poz. 1-4 ułożone w ścianach 1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Rurociągi wg poz. 1-4 ułożone w posadzce 6 mm 

 

Rurociągi należy zaizolować termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - 



 

- uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

Armaturę należy składować w magazynie zamkniętym. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego 

opakowania powinny być zaślepione. Szczeliwo, łączniki, i inne materiały pomocnicze należy przechowywać 

w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w skrzyniach lub pojemnikach. 

a) zawory kulowe gazowe odcinające z aprobatą IGNIG i znakiem bezpieczeństwa B 

b) filtr siatkowy gazowy 

c) instalacja ASBiG składająca się z zaworu odcinającego, modułu sterującego, detektora oraz sygnalizatora 

6.1.3 Ochrona antykorozyjna 

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych wchodzących w skład 

instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w pomieszczeniach 

zamkniętych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi normami i przepisami. 

 
 

6.2. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakości wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 
 

6.3. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

 

6.3.1. Przewody 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 

w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

 

6.3.2. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 

w magazynach zamkniętych. 

 

6.3.3. Ochrona antykorozyjna 

Materiały przeznaczone do wykonania ochrony antykorozyjnej powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały 

należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 

oraz niskie temperatury. 

 
 
6.4. WYKONANIE ROBÓT 

 

6.4.1. Montaż rurociągów 

Rurociągi ze stali łączyć poprzez spawanie gazowe. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć 

możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 

nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych niewolno używać. • Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

- przecinanie rur, 

- założenie tulei ochronnych, 

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

- wykonanie połączeń 

Główne poziomy rozprowadzić po budynku po ścianach. w miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie 

wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 



 

powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 

pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających lub w innym systemie dopuszczonym 

aprobatą techniczną. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur 

o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

 

6.4.2. Montaż armatury 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Armaturę w instalacjach 

wewnętrznych zamontować w miejscach dostępnych, umożliwiających eksploatacyjnemu obsługę i konserwację 

instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymogami Inwestora, a także z wymogami producenta. 

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) określonym 

w projekcie wykonawczym. 

6.4.3. Ochrona antykorozyjna 

Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z procesu spawania, 

wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności 

i zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. 

Oczyszczone powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym 

czasie 6 godzin. Zastosowany „grunt" należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie 

powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub mechanicznych, szlifierek 

ręcznych, młotków mechanicznych. 

Oleje i smary, których nie usunięto    metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą 

rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtłuszczanie za pomocą przecierania 

szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. 

Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. 

Na powierzchnię oczyszczoną do 1 - 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu oczyszczonych 

elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. 

Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą być użyte 

w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są 

bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania 

nawierzchniowego. Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą bezpośrednio 

na podłożu należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał. Malowanie dalszych 

warstw należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu warstw poprzednich. Gotowe pokrycie nie 

może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych 

zabezpieczeń. w przypadku gdy przed montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją wykonać po 

montażu. 

6.5 Badania i uruchomienie instalacji 

Badanie szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 

50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie 

gazów palnych. 

Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub gazem 

obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja 

temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów poddawanych próbie oraz 

temperatury otoczenia. Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów 

i tym samym zmian ciśnienia, prób szczelności nie można też wykonywać w warunkach, gdy część instalacji podlega 

wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do 

pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność. 

Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej „U-rurki" manometru 

jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urządzenia pod warunkiem, że 

posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania. 

Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby 

szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. 

W przypadku gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny 

i próbę wykonać powtórnie. 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 



 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 

robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 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 badania ponownie. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

- bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 

minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót 

i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 

instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 

- Dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, Przy 

odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi 

zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

- protokoły badań szczelności instalacji. 

 
 
9. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania. - COBRTI INSTAL Warszawa. 

• PN.81/B.10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

• PN.ISO 4064-1 :1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania. 

• PN.ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania instalacyjne. 



 

• PN-B. 10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania. 

• PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania. 

• PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

• PN-EN 1717:2002 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 

wymagania dla urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

• PN-B-02421 lipiec 2000 Izolacja cieplna rurociągów armatury i urządzeń. Wymagania i badania. Atest 

higieniczny 

• HK/W/027 4101/2000 Zawory antyskażeniowe firmy SOCLA 

• PN-82/M-01600 Terminologia. Armatura przemysłowa 

• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania 

• PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

• PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem gwintowane" 

• PN-EN 545:2002 "Rury i kształtki z żeliwa do rurociągów wodnych" 

• PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji" 

• PN-78/M-75114 "Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe" 

• PN- 75M- 75208 "Zawory wypływowe ze złączką do węża" 

• PN-93/M- 7502 "Armatura sanitarna - zawory" 

• PN-EN 1253- 1+4:20002 "Wpusty ściekowe w budynkach" 

• PN-88/C-89206 "Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu" 

• PN- 7 4/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

• PN- 76/C-89202 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych 

• PN- 76/C-89204 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania 

• PN-ISO 8361-2:1994 Rury i kształtki z termoplastycznych tworzyw sztucznych - Chłonność wody Warunki 

badania rur i kształtek z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVCU) 

• PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elementów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających - Część 1 (Guma) 

• PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

• PN-EN 12842:2002 (U) Kształtki z żeliwa sferoidalnego do systemów przewodowych z PVC-U lub PE- 

Wymagania i metody badań. 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki 

techniczne wykonania. 

• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązujące normy techniczne. 

• PN-EN-12106:2002 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu(PE). Metoda badania 

wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu zacisku. 

• PN-EN 921+AC Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych ISO/TR 9080 

Oznaczenie wytrzymałości na wewnętrzne ciśnienie w stałej temperaturze. 

• PN-EN ISO 9969:1997Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczenia sztywności obwodowej. ISO/TR 10358 

Odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych. 

• PN-EN 68 1-1:2002 Uszczelnienie z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających- Część 1: Guma. 

• PN-92/B-10735 Kanalizacje. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-M49060:1980 Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania. 

• Dz.U. Nr 75 z 2002 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 33 z 2003 Rozporządzenie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Dz. U. Nr 109 z 2004 Rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Dz. U. Nr 151 z 2002 Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

• Dz. U. Nr 47 z 2003 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 



 

• Rozporządzenie MPiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych 

(Dz. U. nr 13 poz. 97) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez Polską Korporację 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej -Warszawa 1994 r. 

 


