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ZADANIE: Przebudowa pomieszczeń koła gospodyń wiejskich w budynku wiejskiego domu kultury w Ryczowie, wraz z 

przebudową instalacji gazowej w tym lokal . w obszarze działki o nr 1291/28 położonej w Ryczowie  , gmina 
Spytkowice. Zakres robót budowlanych objętych opracowaniem projektu budowlanego. 

 
- przebicia w ścianach oraz likwidacja ścian działowych  

- demontaż okładzin ściennych drewnianych oraz podłogowych 

- demontaż płytek ceramicznych w pom. Wc oraz przy aneksie kuchennym 

- wykonanie filara ceglanego oraz  podciągu stalowego w miejscu przebicia ściany nośnej  

- demontaż instalacji wewnątrz lokalu: Gazu, wody, kanalizacji , elektrycznej 

- wykonanie ścian działowych  

- wykonanie instalacji Gazu, wody, kanalizacji , elektrycznej ,wentylacji 

- wykonanie warstw podłogowych 

- wykonanie okładzin ceramicznych 

- szpachlowanie oraz malowanie ścian 

- montaż balustrady  

KOD CPV: 45000000-0 Roboty Budowlane 
 
OBIEKT : Budynek Domu Kultury, 34-115 Ryczów   
 
ZAMAWIAJĄCY: GMINA SPYTKOWICE UL. ZAMKOWA 12 34-116 SPYTKOWICE 
 
DATA OPRACOWANIA AUTOR 
 
Chrzanów : 02-02-2016r 
1. 
INFORMACJE OGÓLNE. 
Nazwa Zamówienia: 
 
Przebudowa pomieszczeń koła gospodyń wiejskich w Budynku Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie, wraz z przebudową instalacji 
gazowej w tym lokalu. 
 
Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Opracowanie zawiera specyfikacje dla robót budowlanych do kosztorysu inwestorskiego w/w zakresu z uwzględnieniem wytycznych 
Inwestora. Planowany zakres robót obejmuje przebudowę Lokalu KGW w WDK roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne 
 
Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych stanowi, zorganizowanie zaplecza budowy oraz 
oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji zadania. Poniesione koszty prac 
towarzyszących i robót tymczasowych są kosztami wykonawcy robót i nie podlega dodatkowej zapłacie 

Teren budowy :  Wiejski Dom Kultury W Ryczowie  

Określenie robót według wspólnego słownika zamówień (CPV): 

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

Zestawienie  Specyfikacji Technicznych zawartych w opracowaniu planowanego zakresu robót: 

Niniejsze opracowanie zawiera następujące  Specyfikacje Techniczne,  

   ST B 01                  Wymagania ogólne. 

   ST B 02 Roboty murowe. 

ST B 03                Wykonanie tynków 

ST B 04 Okładziny i wykładziny ceramiczne 

ST B 05 Układanie wykładziny PCV TARKETT 

ST B 06 Roboty malarskie                                                             

ST B 07 Wykonanie podkładów pod posadzki 

ST B 08 Przygotowanie i montaż  zbrojenia 

    ST B 09 Betonowanie 

    ST S 01 Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 

    ST S 02 Instalacja gazowa 

    ST E 01 Instalacje wewnętrzne oświetlenia  i gniazd wtyczkowych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH 

ST  B -  01. 

WYMAGANIA OGÓLNE 

KOD CPV -  45000000-7 

 

 
 

 

1.    WSTĘP 

1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych   
Przebudowa pomieszczeń koła gospodyń wiejskich w Budynku Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie. 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych dla robót objętych 
przedmiotem zamówienia  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

2 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi  i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi planowanej rozbudowy zgodnie z zakresem wykonywanych robót budowlanych.  
                                                                                                                                                                                                         1.4.  
Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c obiekt małej architektury; 
 

2 budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany    z gruntem ,  wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada  

3 fundamenty i dach budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

3 budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

1.4.5.obiekcie małej architektury   -   należy   przez   to   rozumieć   niewielkie   obiekty, a w szczególności: 
a kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

 

6 tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania 
w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży  ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

7 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 

8 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

9 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

10 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące  
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

11 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

12 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prze-
widującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

13 pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 



  

4 
4 

 

14 dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16.terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 

a obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 
Narodowej, Ministrowi Spraw  Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

b bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

1.4.18.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

19 wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

20 organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póżn. zm.).  

21 obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

22 opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

23 drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

24 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ  zgodnie  z obowiązującymi   
przepisami,   stanowiący   urzędowy  dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 

25 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 

26 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

26 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

27 materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

28 odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi  tolerancjami,  a jeśli 
granice tolerancji  nie zostały określone  z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

29 poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

30 projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
31 rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

32 przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 

33 części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu  budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

34 ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrak towych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

a utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników 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 dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.     MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru.                                                                                              Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 

. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 
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            Miejsca czasowego składowania materiałów  będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub dostarczane wg potrzeb bieżących w przypadku braku miejsca na ich składowaniie.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.                                                                                                                        

 

3.     SPRZĘT 

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 SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.                           

 

4.     TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.                                   

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.      

 

 5.    WYKONANIE ROBOT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca.     

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

    wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i 
terminowość wykonania poszczególnych  
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    elementów robót, 

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

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników  badań  laboratoryjnych, zapis  pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

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

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

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia łów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji w 
przypadku zaistnienia okoliczności uwiarygodnienia przeprowadzanych badań.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1 posiadają certyfikat na znak  bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz 
nych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

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

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

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

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

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

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich  opisem w dokumentacji projektowej, 

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

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy                    będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a pozwolenie na budowę, 
b protokoły przekazania terenu budowy, 

c umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d protokoły odbioru robót, 
e protokoły z narad i ustaleń, 
f operaty geodezyjne, 
g plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.                                                                                                                                          

 

7.     OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji pro jektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.                                                                                               

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.                                                                                                                                                   

 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b odbiorowi częściowemu, 
c odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 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. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3. 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 ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich. oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. 

W toku odbioru ostatecznego 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 nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

dokumentację  powykonawczą,  tj.   dokumentację  budowy  z  naniesionymi   zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu  
pełniające lub zamienne), 

recepty i ustalenia technologiczne, 

dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze 
kazania tych robót właścicielom urządzeń, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw 

czej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót”.   

 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności 
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z  wyłączeniem podatku 
VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c opłaty/dzierżawy terenu, 

d przygotowanie terenu, 

e konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,oznakowań i drenażu, 

f tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych , poziomych, barier i 
świateł, 

b utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
         Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi   Zamawiający.                                                                                                                                                   
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 
1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 
1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 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). 

3 Ustawa z dnia 21  marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 
poz. 838 z późniejszymi zmianami). 

4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 
poz. 401). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- B - 02 

Kod CPV  - 45 262522-6 

ROBOTY MUROWE 

 

                                 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z 
materiałów ceramicznych dla  robót realizowanych w ramach robót wymienionych w pt. 1.1. specyfikacji ogólnej 

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:  
- murowanie i uzupełnienie wewnętrznych ścianek działowych z pustaków lub cegieł ceramicznych   
12cm i 24cm 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją ST i poleceniami 
Inspektora. 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne wg PN-B 12008 

– 2.2.1. Cegła budowlana pełna klinkierowa  klasy 250   

– 2.2.2. Cegła budowlana pełna  licówka klasa 200 

– 2.2.3 Pustak ceramiczny 24cm i 11.5cm 

a)  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 
 

b) Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

c) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 



  

14 
14 

 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 
i wapna. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w 
wodzie. 

d) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
e) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

f) Ściany stanowiące wystrój zewnętrzny surowej cegły nie przeznaczone do tynkowania należy wymurować z cegły 
ceramicznej licówki na spoinę pełną o ścisłych parametrach wymagań PN   
 

5.1. Mury z cegły pełnej 

– 5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 14 mm, a minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a 
minimalna – 10 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  
Do zachowania jednakowej szerokości spoin poziomych należy stosować listwy dystansowe gr. 10mm  
   5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

         Nie dopuszcza się stosowania cegieł połówkowych poza ilością wynikającą z podziału                                                            

           zastosowanych wiązań murowych 

6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
1.4.6. sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, 
1.4.7. próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 
obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

 

Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 



  

15 
15 

 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m

2
 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 

         PN-EN 13139:2003     Kruszywa do zaprawy.



  

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST B - 03 

Kod 45410000 – TYNKOWANIE 

Kod 45411000 

WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH 

WEWNĘTRZNYCH 

 

 

 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zwykłych wewnętrznych wykonywanych na ścianach i kominach . 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (STS) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. W treści uwzględniono wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich 
standardu i jakości. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

– Tynki zwykłe, na ścianach kominów w części strychowej . Warstwy tynku z uwagi na mały zakres robót i warunki należy  
nanosić ręcznie . Do  wykonania tynków należy używać mieszanek gotowych lub przygotowanych na budowie. Użyte zaprawy 
muszą odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

– Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny 
odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

– Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. 

– Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, 

– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje 
robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla 
określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność przedmiarem robót  ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 

 

2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 

 

2.4. Piasek 

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w 
szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 



  

 

2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty 
odmiany 2. 

2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

– Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

– Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 
okresie ok. 3 godzin. 

– Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

– Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997 „Cementy 
powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania 
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

– Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

– mieszarki do zapraw, 

– betoniarki wolnospadowej, 

– przenośnych zbiorników na wodę. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

– Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

– Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 
0°C. 

– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

– W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilżane wodą. 

 

5.3. Przygotowanie podłoża 

5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 

– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 
mm. 

– Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 
Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

– Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 

5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 
normy PN-70/B-10100. 

5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z 
normą PN-70/B-10100. 

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 

5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 



  

 

5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.4.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie – w 
proporcji 1:1:4,  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 6. 

  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia pod względem zgodności z normą  cementu, wapna 
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

 Sprawdzenia te powinny obejmować wszystkie materiały cement, wapno, woda oraz kruszywa określone w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny 
umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

– zgodności z przedmiarem lub dokumentacją i jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– przyczepności tynków do podłoża, 

– grubości tynku, 

– wyglądu powierzchni tynku, 

– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 
podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. 

 Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 

 Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i 
innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m

2
. 

 

7.3. Ilość tynków w m
2
 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 

8.2. 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. 

 

8.3. 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. 

 

8.4. Odbiór tynków 

8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny odpowiadać charakterowi 
pomieszczenia . 

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 
3 mm 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 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

– poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 



  

 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża. 

8.4.4. 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. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m
2
 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

– przygotowanie podłoża, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– wykonanie tynków, 

– reperacja tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 
systemami zapewnienia jakości. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 
2003 rok. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 ST B - 04 

KŁADZENIE PŁYTERK 

OKŁADZINY I WYKŁADZINY 

Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

 



  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
wykładzin podłogowych ceramicznych i okładzin ścian z płytek ceramicznych przy  realizacji robót wyszczególnionych w 
pkt1.1 specyfikacji ogólnej 

 

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  wykładzin 
posadzek w pomieszczeniach sanitariatów korytarzach i pomieszczeniach narażonych na zabrudzenia,  okładzina schodów 
wejścia do budynku  oraz  okładzin ścian z płytek ceramicznych  w pomieszczeniach sanitarnych, kotłowni, gospodarczych i 
socjalnych wraz  z pracami pomocniczymi obejmującymi: 

– przygotowanie podłoża 

– wykonanie okładzin ścian do wysokości 2.05m 

– wykonanie cokolików z płytek posadzkowych 

– wykonanie okładzin posadzek  

– montaż listew wykończeniowych 

W zakresie robót ujęto:  

1.3.1. Wykonanie wykładzin z płytek ceramicznych posadzki węzłów sanitarnych ,kotłowni korytarzy. 

 

1.3.2. Wykonanie okładzin ścian w pomieszczeniach węzłów sanitarnych ,kotłowni. Okładzin    

        zewnętrznych  cokołu  

1.3.3. Wykonanie okładzin stopni schodowych i podestu schodów przed wejściem     

          do budynku  płytkami z klinkieru 

15  

1.4. Ogólne wymagania 

16 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z przedmiarem i specyfikacją techniczną, poleceniami 

nadzoru  inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych pomieszczeń, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Polskimi Normami, oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych robót. 

2. MATERIAŁY                                                                                                                                                         

2.2. Rodzaje materiałów 

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. 

2.2.1.Płyty i płytki ceramiczne 

W   pomieszczeniach korytarzy należy wykonać  wykładziny z płytek  ceramicznych sucho prasowanych „Gres” kolor uzgodnić z  użytkownikiem obiektu. 
Zewnętrzne okładziny cokołu należy obłożyć płytkami 240x60x6 

Płytki powinny odpowiadać wymaganiom PN i posiadać certyfikaty , świadectwa  dopuszczające do stosowania w 
budownictwie. 

Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Natomiast płytki ceramiczne - wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, 
PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdzającej 
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez 
tych dokumentów nie może być stosowany. 

 

3. SPRZĘT 

 3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Do wykonywania robót należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 

 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6 ÷ 12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 



  

 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomnice, 

 wkładki dystansowe, 

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowywania kompozycji klejących, 

 gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

17 Transport materiałów  powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta.                                                                         Materiały  należy przechowywać w pomieszczeniach  suchych nie 
narażonych na zawilgocenie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przepro- 
wadzeniem ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu 
osprzętu, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub 
masami naprawczymi. 
            Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ciągu całej doby. 

 

5.2. Wykonanie okładzin 

5.2.1 Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany betonowe, otynkowane 

mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy 
sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku występowania 
małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, 
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z 
elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania 
krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od  
linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 
3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe 
niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 
2 mm na 1 m. 

Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, na podłożach: 

- pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4, 
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 

5.2. 2. Wykonanie okładziny  

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Następnie należy 

wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki (może to być linia wyznaczona przez cokół posadzki) oraz 

przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. 

Kompozycję klejącą trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna być 

nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna 

pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. 

Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (OK. 1÷  2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa 

kleju pod płytką miała grubość 4 ÷ 6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego 

umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami. Po związaniu 

zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do rugowania. 

5.3. Wykonanie wykładzin 

5.3.1. Podłoża pod wykładziny 
Podłoże pod wykładziny ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady z zaprawy cementowej 

powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkłady betonowe powinny być wykonane z 
betonu co najmniej klasy B-20. 



  

 

Grubość podkładów cementowych powinna wynosić między innymi: 
- 25 mm dla podkładu związanego z podłożem, 
- 35 mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej, 
- 40 mm dla podkładu pływającego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplnej. 
Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych 
wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie po-
wierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o 
długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Na 
zewnątrz budynków powierzchnia zdylatowanych pól nie powinna być większa niż 10 m

2
, przy maksymalnej długości boku nie 

większej niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5 x 6 m. Dylatacje powinny być wykonane w 

miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów maszyn, słupów konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami 
wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunku spadków, miejsc osadzenia wpustów 
oraz miejsc wykonania dylatacji powinny być podane w projekcie. 

5.3.2. Wykonanie wykładziny 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz wyznaczyć linię, od 

której układane będą płytki. 

Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzić ją po podłożu pacą 

ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 

podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 10 minut. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy ją lekko przesunąć po 

podłożu (ok. 1 ÷ 2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6 ÷8 mm. 

Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania 

oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar 

kompozycji klejącej ze spoin między płytkami. 

Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm około 2 mm, 
- od 100 mm do 200 mm        około 3 mm, 
- od 200 mm do 600 mm       około 4 mm, 
- powyżej 600 mm około 5÷20 mm. 

Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk wklęsły. W 
wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub 
zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne 
18 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem okładzin i wykładzin powinna  być przeprowadzona w czasie wszystkich 

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

montażowych. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

19 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. 

Kontrola wykonanej wykładziny i okładziny  powinna obejmować: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując wykładziny z projektem przez oględziny 
i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.), 

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

 jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów  

      przedłożonych przez dostawców, 

 Prawidłowość wykonania wykładziny i okładziny przez sprawdzenie: 

 przyczepności wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wy 
dawać głuchego odgłosu, 

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to 
nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty), 

 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm, 

 grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna prze- 

kraczać grubości określonej przez producenta. 

7. ODBIÓR RBÓT  

ODBIÓR OKŁADZIN I WYKŁADZIN 
Odbiór gotowych okładzin i wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powyko-
nawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac tynkowych.  

W przypadku braku specyfikacji technicznej można uznać, że warunki techniczne wykonania i odbioru robót powinny być 
zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych wytycznych. 

Zgodność wykonania okładzin i wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w punkcie 5.3 (w przypadku wykładzin) z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 



  

 

Okładziny i wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub wykładzina nie powinna zostać przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub wykładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 

-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny lub wykładziny oraz jeżeli 

inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość wykonanych robót, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - usunąć okładzinę lub wykładzinę i wykonać je ponownie. 

Protokół odbioru gotowych okładzin i wykładzin powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin lub wykładzin 
z zamówieniem. 
  
8. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy związane 

PN-EN 12004:2002     Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i     

                                     znakowanie. 

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

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkli- 

wości wodnej E > 10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej na- 

siąkliwości wodnej E < 3%. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkli- 

wości wodnej 3% < E < 6%. Grupa B Ila. 

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkli- 

wości wodnej 6% < E < 10%. Grupa B Ilb. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
10.2. Inne przepisy 
20 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Arkady, Warszawa 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 ST B - 05 

Kod  CPV  45431000-7 

Układanie wykładziny PCV TARKET 

1.0 Wstęp 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem wykładzin PCV , 
wraz z technologią układania, w budynku WMP UJK w Kielcach. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  
 
Wykonanie posadzki z wykładzin rolowanych, w tym przygotowanie podłoża, czyszczenie  
i odkurzanie, impregnacja powierzchni.  
 
1.4 Określenie podstawowe 
 

- wykładzina PCV TARKETT  lub równoważna 
- masy klejowe 

 
2.0 Materiały 
Wykładzina homogeniczna PCV  
Specyfikacja techniczna: 

- grubość całkowita : 2mm 
- waga całkowita :  2800g/m

2
  

- odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna 
- oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna 
- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1 
- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9 
- właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV 
- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6 
- odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność 
- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na rozwój 

 
3.0 Sprzęt 

Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt materiału. Sprzęt stosowany do 
robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją 
techniczno-ruchową. 
Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, utrzymania odpowiedniego 
stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poż w czasie 



  

 

użytkowania sprzętu. Sprzęt jeśli tego wymaga powinien posiadać certyfikat B. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność 
odpowiednich dokumentów. 
 
4.0 Transport 
 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z 
przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. Rolki przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie 
wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować od podłoża 
składając je np. na podestach. 
 
5.0 Wykonanie robót 
 

Wykładzina TARKETT lub równoważna 
Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy 
podkładach cementowych, zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów 
przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. 2-5mm. 
Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które są równe, 
posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być 
szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z fachowymi regułami powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o 
wartości około +18°C jak również w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast 
temperatura samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin PCV  powinien być stosowany klej 
dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny należy łączyć przy pomocy sznura 
spawalniczego  
Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość wywinięcia na ścianę 10cm. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu wykładzin  znajdującej się na 
stronie internetowej producenta. 
 
6.0 Kontrola jakości robót 
 Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia stosownych deklaracji zgodności z 
aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne. Prze przystąpieniem do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. 
Należy zbadać twardość posadzki betonowej jak również jej wyrównanie na długości 2,5m mierzonej łatą, gdzie nierówności nie 
mogą przekraczać 1-2 mm. Każda partia wyprodukowanego materiału gotowego ma być sprawdzana pod względem jakości 
wykonania, gatunku  oraz utrzymania wymiarów. 
 
7.0 Obmiar robót  
Jednostką obmiarową jest 1m

2 
układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość m

2 
wykonanej i odebranej podłogi. 

 
8.0     Odbiór robót  
Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych pomieszczeniach osobno. W protokóle należy odnotować 
fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą odbioru robót są badania obejmujące: 

- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót  

 
Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy,  który zawiera szczegółowy obmiar robót. W przypadku wystąpienia poprawek 
w protokóle należy odnotować ten fakt   z określeniem terminu ich wykonania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST  B - 06 

Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 

 

 

1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich realizowanych wewnątrz obiektu. Roboty po ich wykonaniu nie będą narażone na agresję 

chemiczną.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 

Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 

uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć mie jsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania: 

- wewnętrznego  pomieszczeń : sali gimnastycznej , korytarzy i szatni zaplecza sportowego , klatki schodowej w holu 

głównym oraz wejścia do budynku i holu głównego . Roboty malarskie należy wykonać farbami emulsyjnymi na 

podłożach z tynku  wcześniej malowanych farbami klejowymi  

- malowanie  lamperii farbami olejnymi   w w/w pomieszczeniach :  

      korytarzy , klatka schodowa hol główny  do wysokości 150cm  

      korytarz zaplecza , magazyn sportowy wysokość 2,05m 

      pomieszczenie sali gimnastycznej wysokość 3,00m       

 Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych powierzchni oraz 

ich odbiorów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji 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: 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, 

drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o 

właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - barwnika 

i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 

transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom 

lub emaliom. 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 

pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, 

rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, 

rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), 

pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 

przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej 

żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana 

w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót malarskich 

Dokumentację robót malarskich stanowią: 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót   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), 

- 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, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami  

 Roboty należy wykonywać na podstawie obmiaru i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych opracowanych dla realizacji robót remo0ntowych w WDK . Specyfikacja zawiera 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 lokalizację powłok malarskich,  

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,  

- warunki użytkowania powłok malarskich. 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną  



  

 

normą 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,   co   oznacza   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",  

- 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 wodą, 

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek  

do zarobienia wodą, 

- mineralno-organicznych jedno- lub kilku składnikowe do rozcieńczania wodą, 

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  

• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

• lakiery na spoiwach żywicznych  rozpuszczalnikowych  innych  niż olejne  i ftalowe,  które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  

2.2.3. 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 muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 

1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

3.    SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 

pkt 3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 



  

 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

- agregaty malarskie ze sprężarkami, 

- drabiny i rusztowania. 

4.    TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 

45000000-7, pkt4 

4.2. 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 PN-89/C-81400 

„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".  

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod  malowanie i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  

• 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.  

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie        
  

Tablica   1.   Największa   dopuszczalna   wilgotność   podłoży   mineralnych   przeznaczonych   do malowania  

Lp. Rodzaj farby Największa 

wilgotność 

podłoża, w % 

masy 



  

 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 

suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.3. Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte 

do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. 

kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami  powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz  odkurzone  i  umyte wodą.   Po  umyciu   powierzchnia tynków  nie  powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 

należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

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. 

 

5.3.4.Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  

5.3.4. 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  

szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 

5.3.5. 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 masą szpachlową, 

na którą wydana jest aprobata techniczna. 

5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4.      Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża  

nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

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 

wentylację. 

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 osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  



  

 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób  nakładania farby, w tym  informacje  o  narzędziach  (np.  pędzle, wałki,  agregaty  

malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m
2
, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki 

prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace   malarskie   należy   prowadzić   zgodnie   z   instrukcją   producenta   farb,   zawierającą informacje 

wymienione w pkt. 5.4.2. 

5.5.    Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

a) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,       

b) jednolitej   barwy,   równomierne,   bez   smug,   plam,   zgodne   ze   wzorcem   producenta   i 

dokumentacją projektową, 

b) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

c) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

d) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych  

oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3. Wymagania   w   stosunku   do   powłok   wykonanych   z   farb   mineralnych   z   dodatkami 

modyfikującymi   lub   bez,   w   postaci   suchych    mieszanek   oraz   farb   na   spoiwach 

mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,  

a) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach  



  

 

napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm
2
, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.4. Wymagania  w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych. 

Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta  

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,  

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7 

,pkt6  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed   przystąpieniem   do   robót   malarskich   należy   przeprowadzić   badanie   podłoży   oraz materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie   podłoża   pod   malowanie,   w   zależności   od  jego   rodzaju,   należy  wykonywać   w następujących 

terminach: 

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  

Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po zamocowaniu   i  wbudowaniu  wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania   zgodnie   z   normą   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 

suchą, czystą ręką. 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 metodą suszarkowo -wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., i  akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

6.6.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4. 

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 jednorodną w 

kolorze i konsystencji mieszaninę.  

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  

a) w przypadku farb ciekłych:  

• skoagulowane spoiwo,  

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  

• 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. 

6.7. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 

projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 

technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

6.8. 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 ST i wprowadzonymi zmianami 

 

- 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 wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną 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 każdą stronę a następnie  

przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli 

żaden z kwadracików nie wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą  

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakową 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. 

7.       OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z 

nich do 0,5 m
2
. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 

grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru 

polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie 

współczynników podanych w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami  

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób do całej 

powierzchni ściany lub sufitu 

Współczynnik 

a b c 

01 02 

03 04 

do 10% do 20% 

do 40% ponad 

40% 

1,10 

1,20 

1,40 

2,00 

 

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych 

średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 

 

7.2.    W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe 

dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 

14KNNR 2. 



  

 

8.        ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 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 dokumentacją projektową 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 ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  

robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego zastosowa nia użytych 

materiałów i 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:  

- jeżel i  to możliwe należy ustal ić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z  

wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają 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 podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą. 

8.5.    Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich 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 powłok malarskich, 

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 

wykonanych robotach malarskich. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV  

45000000-7, pkt 9 

9.1. 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 wykonawcą 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, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  



  

 

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- likwidację 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. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

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          Farby   i   lakiery.   Wodne   wyroby   lakierowe   i   systemy   powłokowe         

                                         na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.                                                                                                                 

PN-C-81607:1998              Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe       

     kopolimeryzowane styrenowe.                                                           PN-C-81800:1998              

Lak iery  o le jno-żywiczne,  f ta lowe modyf ikowane i  f t a lowe             

kopolimeryzowane styrenowe. 

   PN-C-81801:1997              Lakiery nitrocelulozowe. 

   PN-C-81802:2002              Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

   PN-C-81901:2002              Farby olejne i alkidowe. 

   PN-C-81913:1998               Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

   PN-C-81914:2002                Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

      PN-C-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.  

                                                                                                                                                      10.2.lnne dokumenty i 

instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom  I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru    robót   budowlanych    ITB   część   B:    Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB  

 



  

 

 

 

 

             SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

              WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST. B - 7 

Kod CPV 45262321-5 

WYRÓWNYWANIE PODŁÓG 

WYKONANIE PODKŁADÓW POD POSADZKI 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podkładu pod 

posadzki przy  remoncie objętym  planowanym zakresem robót . 

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 podkładu 

pod posadzki w  pomieszczeniach magazynu sportowego i  szatni po uprzednim zerwaniu wykładzin z masy lastriko, oraz 

wykonanie warstwy wyrównującej w  korytarzu zaplecza z masy samopoziomującej  pod wykładziny z płytek ceramicznych. 

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

- Warstwa wyrównawcza grubości 3-5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem podłoża, uło-

żeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem szczelin dylatacyjnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 

muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

– 2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  

Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy 

PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

a) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby 

cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

– 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% 

d)  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

2.11. Zaprawa samopoziomująca 

e) Masa samopoziomująca w postaci suchej zaprawy proszkowej, po wymieszaniu z wodą gotowa do użycia . Stosowana do 

wewnątrz. 

f) Dane  techniczne 

g) Cement, piasek kwarcowy, dolomit, dodatki modyfikujące. 

h) Ciężar objętościowy:            -  około1600kg/m3 

i) Wytrzymałość na ściskanie  -   20Nmm2 

j) Wytrzymałość na zginanie  -   5N/mm2 

k) Przyczepność                      -   0,4N/mm2 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

Mieszarka elektryczna do zapraw 

Mieszadło elektryczne 

Paca ze stali nierdzewnej 

Wałek z kolcami, miotełka ostra 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Cement   i suche mieszanki samopoziomujące należy przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie.  

Składowanie 

Cement składować w pomieszczeniach suchych i zadaszonych nie narażonych na czynniki zewnętrzne. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Podłoże musi być stabilne i nośne , wolne  od kurzu i innych zanieczyszczeń  - zwłaszcza tłustych. Zaleca się powlekanie 

podłoża płynem gruntującym , co poprawi przyczepność i wyrównuje chłonność podłoża .Mieszanki przygotowywać 

zgodnie z instrukcją producenta . Po wylaniu przygotowanej masy na podłoże należy rozprowadzić ją wałkiem  z kolcami 

do uzyskania  poziomu . Grubość jednokrotnie wylewanej warstwy może być 3-15mm. 

W trakcie prowadzenia prac temperatura nie może być niższa niż +5C ani wyższa niż +25C. Należy unikać 

bezpośredniego nasłonecznienia , Chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. Przez 24 godziny po 

nasłonecznieniu materiał nie może być poddany wpływom mrozu, deszczu, ani silnemu nasłonecznieniu  . 

5.2.  Warstwa wyrównawcza  z zaprawy cementowej 

1.4.8.Podkład cementowy należy wykonać na podłożu po uprzednio zerwanych okładzinach z masy lastriko.  Grubość 

podkładu należy dostosować do poziomu istniejących podłoży w korytarzu. Wytrzymałość podkładu cementowego badana 

wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż:  na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

1.4.9.Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 

nasycone wodą. 

1.4.10. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy lub folii. 

1.4.11. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne zgodnie z wymogami normy. 

1.4.12. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być 

niższa niż 5°C. 

1.4.13. Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 



  

 

1.4.14. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna 

być większa niż 400 kg/m
3
. 

1.4.15. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości 

równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego  zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

1.4.16. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie  ustalonym spadkiem. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych 

prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

1.4.17. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 

polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 

kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie 

należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi w/g. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podkładu posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową i pomiarów łatą, 

– sprawdzenie grubości podkładu posadzki z zaprawy cementowej  należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

l) 9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

betoniarskich konstrukcji   wykonywanych na mokro  przy zadaniu  

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 betonu i  w 

elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

Betony konstrukcyjne. 

Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i przedmiarem robót oraz 

poleceniami Inspektora. 

2.  Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

b) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-

30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

c) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te 

charakteryzowały się następującym składem: 

– 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% 

d) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 



  

 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający 

następujące dane: 

1.4.18. oznaczenie 

1.4.19. nazwa wytwórni i miejscowości 

1.4.20. masa worka z cementem 

1.4.21. data wysyłki 

1.4.22. termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne 

napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i 

wysypów. 

e) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

f) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

g) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

1.4.23. Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

21 Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania 

podstawowe. 

1.4.24. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 

obejmującej: 

m) oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

n) oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

o) sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

h) Magazynowanie i okres składowania 

1.4.25. Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

1.4.26. dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny 

zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

1.4.27. dla cementu luzem: 

p) magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i 

wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 

znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz 

klamry na zewnętrznych ścianach). 

1.4.28. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 

ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

1.4.29. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. 

1.4.30. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

q) 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

r) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

1.4.31. Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka 

kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

s) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

t) 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 



  

 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

u) składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

v) kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

w) zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

x) zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg 

PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do wykonania konstrukcji. 

– B-15 dla wykonania konstrukcji schodów i ław. 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

y) nasiąkliwość nie większa jak 4% 

z) mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach 

zamrażania i rozmrażania. 

aa) B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek 

bb) B-10 dla podbetonów i podkładów 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

cc) pospółka kruszona 0/40, 

dd) cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm
3
, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 

wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4.  Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 

1.4.32. Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 

1.4.33. Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

1.4.34. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 

1.4.35. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

1.4.36. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

1.4.37. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 



  

 

(2) Mieszanie składników 

1.4.38. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolnospadowych). 

1.4.39. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

1.4.40. Do podawania mieszanek betonowych nie zachodzi konieczność użycia sprzętu . Beton może być podawany 

bezpośrednio z gruszki. 

1.4.41. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 

czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

1.4.42. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 

przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

 (4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

1.4.43. Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej 

niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

1.4.44. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

 (5) Przerwy w betonowaniu 

        Nie przewiduje się przerw w betonowaniu z uwagi na mały zakres robót 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

1.4.45. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 

206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów. 

1.4.46. Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 

– badanie mieszanki betonowej 

– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

1.4.47. Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

1.4.48. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 

Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 

elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 

Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 

betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

1.4.49. Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

1.4.50. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach 

jak zabetonowana konstrukcja. 

1.4.51. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 

organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

1.4.52. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

1.4.53. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na 

dobę). 

1.4.54. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 

powierzchni. 



  

 

1.4.55. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

1.4.56. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

1.4.57. Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 

twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

1.4.58. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 

monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

1.4.59. wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i 

wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

1.4.60. pęknięcia są niedopuszczalne, 

1.4.61. rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu 

min. 2,5cm, 

1.4.62. pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 

2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

1.4.63. równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy 

PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

1.4.64. wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 

rozebraniu szalunków, 

1.4.65. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać 

równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

1.4.66. wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką 

aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie 

technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu 

technicznego. 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

– 1 m
3
 wykonanej konstrukcji. 

– 1 m
3
 wykonanego podbetonu. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 

W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje  

-       dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

– oczyszczenie podłoża 

– wykonanie deskowania z rusztowaniem 

– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem 

zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

– pielęgnację betonu 



  

 

– rozbiórką deskowania i rusztowań 

– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

Podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m
3
 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, 

zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST – S-01 

          45330000 - 9 HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE 

        INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wymiany instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w podlegających remontowi pomieszczeniach sanitarnych   

1.2. Zakres stosowania 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 nowej, 
zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Instalacje należy 
wykonać w dowiązaniu do istniejącej instalacji na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 demontaż pionów zimnej wody z rur stalowych  

 demontaż istniejącej instalacji rozprowadzającej do urządzeń wraz  z armaturą  

 demontaż  pionów i instalacji kanalizacyjnej z urządzeniami  

 montaż pionów i rurociągów rozprowadzających  z rur PE zgrzewanych, 

 montaż armatury, 

 montaż urządzeń, 

 badania instalacji, 

 wykonanie izolacji termicznej, 

 regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów 
i elementów określonych w dokumentacji  na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 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               . 

2.2. Przewody 

Instalację wodociągową należy wykonać z rur wodociągowych, z polietylenu łączonych przez zgrzewanie. 
Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi 
pierścieniami. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

 

2.3. Armatura 



  

 

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą ( zawory kulowe) Armatura w węzłach dla dzieci musi 
spełniać wymogi bezpieczeństwa  i posiadać możliwość ustawienia wypływu wody o stałej temperaturze (bateria 
termostatyczna) 
Armatura w węzłach dla personelu standardowa natomiast z tej samej serii co baterie w sanitariatach dla dzieci.  W 
rozwiązaniu przyjęto armaturę w wersji stojącej na umywalce z podłączeniem elastycznym. 
Miski ustępowe lejowe seria NOVA TOP Junior wys. 33 cm z deską białą i płuczką   
Miska ustępowe standardowe do sanitariatów personelu . 
Umywalki 49x42 z otworem i postumentem ( pół noga) seria NOVA TOP Junior 
 
 

2.4. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną wszystkich rurociągów zabudowanych w ścianę należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. 15 mm, 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

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. 

4.2. Elementy wyposażenia 

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. 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach 
zamkniętych. 

4.4. 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. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty demontażowe 

Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku elementów.  Przed 
przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną. 
Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. 
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione 
z Inwestorem) miejsce zwałki. 

5.2. Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie II „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót”. 
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 nie wolno 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. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 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. 
Na pionach i kanalizacyjnych na parterze powyżej odpływów z urządzeń należy wykonać rewizje. 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Instalację w sanitariatach dla 
dzieci i w sanitariacie dla personelu na parterze  należy wyposażyć w urządzenia do podgrzewania wody (bojlery 
elektryczne) zasilające  umywalki. Na 1 węzeł należy zbudować bojler o pojemności 80 l. Pomieszczenie sanitarne dla 
personelu na I piętrze wyposażyć w przepływowy ogrzewacz wody 230V . 

Urządzenia odpływowe 
W sanitariatach dla dzieci zamontować należy umywalki  49x42 z otworem i postumentem ( pół noga) seria NOVA TOP 
Junior.( kolekcja KOŁO)oraz 

miski ustępowe lejowe seria NOVA TOP Junior wys. 33 cm z deską białą i płuczką   
W sanitariatach personelu należy zabudować miski ustępowe standardowe. 



  

 

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą ( zawory kulowe) Armatura w węzłach dla dzieci musi 
spełniać wymogi bezpieczeństwa  i posiadać możliwość ustawienia wypływu wody o stałej temperaturze (bateria 
termostatyczna) 
Armaturę w węzłach dla personelu należy zabudować standardową natomiast z tej samej serii co baterie w sanitariatach dla 
dzieci.  W rozwiązaniu przyjęto armaturę w wersji stojącej na umywalce z podłączeniem elastycznym w oplocie i  zaworami 
odcinającymi.   

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 
przewodów musi być poddana próbie szczelności.  Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

       Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należ      
       przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

 Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 

5.5. 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. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 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. 

7. 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 okonać  końcowego odbioru technicznego 
instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- 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 specyfikacją oraz ewentualnymi protokołami notatkami dotyczącymi zmian i odstępstw  od 
założeń specyfikacji, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących  
      usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany       

          i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. 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 
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1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji gazowej  
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- montaż przewodów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, na odcinku 
od wejścia instalacji gazowej do lokalu KGW  do odbiornika gazu (wraz ze wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 
- montaż systemu  zabezpieczającego instalację gazową wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi (podłączenie, regulacje), 
- montaż armatury i urządzeń, 
- rozruch i badanie instalacji, 
- zabezpieczenia antykorozyjne. 
1.4 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz 
zgodnie z art.5, 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 
- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji gazowej do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożności ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 
- Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
Polskimi Normami, Normami Branżowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne 
z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną  (OST). 
Pojęcia ogólne 
Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający 
określone wymagania szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz 
z urządzeniami do pomiaru zużytego gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz 
urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urządzeń przewodami 
spalinowymi, doprowadzonymi do kanałów spalinowych w budynku. 
Konserwacja instalacji gazowej – zespół czynności technicznych związanych 
z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej 
elementów. 
Kontrola instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu stwierdzenie czy instalacja 
gazowa lub jej część znajduje się w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje się do dalszej 
bezpiecznej eksploatacji. 
Kształtka instalacji gazowej – element służący do łączenia ze sobą odcinków przewodu 
gazowego, umożliwiający zmianę kierunku, zmianę przekroju, rozgałęzienie, a także 
zaślepienie przewodu (kolanko, trójnik, odwadniacz itp.) 
Kurek główny – urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego 
z przyłącza do instalacji gazowej; element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, za 
którym rozpoczyna się instalacja gazowa. 
Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie 
instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub 
urządzenia gazowego. 
Maksymalne chwilowe zżycie gazu – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez 
urządzenie lub zespół urządzeń gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone 



  

 

z uwzględnieniem charakterystyki użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i nominalnego 
obciążenia cieplnego urządzeń, jednoczesności ich pracy itp. – wielkość najczęściej określana 
w m3/h. 
Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja 
gazowa została wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi 
normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, 
podstawową czynnością związaną z odbiorem instalacji gazowej jest próba szczelności. 
Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów 
gazowych od przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu 
budowlanego, gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie. 
Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez określony 
czas, w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, 
odpowiednio wyższego od ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji 
w zakresie szczelności rur, armatury, połączeń oraz urządzeń. 
Przewód gazowy (przewód instalacji gazowej) – odcinek rury stalowej, miedzianej lub 
wykonanej z materiału dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, którym 
rozprowadzany jest gaz do odbiorców lub poszczególnych urządzeń gazowych. 
Reduktor ciśnienia gazu – urządzenie służące do obniżania i stabilizacji ciśnienia gazu 
dostarczanego w wymaganej ilości do instalacji gazowej. 
Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem 
czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej. 
Wartość opałowa gazu – ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło parowania wody 
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrażona w MJ/m3; wielkość mniejsza od ciepła 
spalania o około 10%. 
Warunki techniczne przyłączenia – zespół wymagań technicznych, które muszą być 
spełnione aby wnioskowane przez odbiorcę ilości gazu mogły być dostarczone. 
Warunki zasilania – dokument wydawany przez dostawcę gazu na wniosek inwestora, 
w którym określa się jakie wymagania techniczne należy spełnić aby dany obiekt (grupa 
obiektów) mógł być przyłączony do sieci gazowej. 
Zabezpieczenie przeciwwypływowe (w urządzeniu gazowym) – urządzenie powodujące 
zamkniecie zaworu na dopływie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia się lub 
zgaśnięcia płomienia w palniku gazowym. 
Zapewnienie dostawy gazu – pisemne zobowiązanie się dostawcy gazu do zaopatrywania 
odbiorcy lub grupy odbiorców w określone paliwo gazowe w wymaganej ilości podanej 
w [m3/h] i [m3/rok], spełniające parametry fizyko-chemiczne określone w Polskich Normach; 
w dokumencie tym określa się także maksymalne chwilowe natężenie przepływu gazu, cel 
użytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urządzeń gazowych oraz termin, od którego 
możliwa jest dostawa gazu. 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
- Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji gazowej muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i  Normom Branżowym. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 
obowiązującymi normami. 
- Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów 
materiałów pod warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od 
parametrów odpowiednich materiałów wymienionych powyżej. 
Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona 
zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki 
i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz 
w późniejszej eksploatacji obiektu. 
2.1 Przewody 
- Instalacja gazowa w budynku wykonana będzie z rur stalowych PN-80/H-74219 łączonych 
przez spawanie 
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
2.2 Armatura i uzbrojenie 
Należy zamontować skrzynkę gazową oraz system zabezpieczenia instalacji gazowej. 
2.3 Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
- Materiały do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w normach przedmiotowych. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych 
od szkodliwych par i gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. Nie 
należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. Niedopuszczalne jest „wleczenie” 
rur po podłożu. Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany. 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej (OST). 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym 
do 0,9 t. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 
przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 



  

 

4.1 Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie w wiązce. Rury i urządzenia należy 
chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i złączek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
4.2 Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być 
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę łączniki i materiały 
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym. 
5.1 Montaż rurociągów 
Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie. Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowani” mogące powodować 
uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów 
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 nie 
wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów, 
- Przecinanie rur, 
- Gięcie rur stalowych w budynku, 
- Założenie tulei ochronnych, 
- Ułożenie rur 
- Przewody rozprowadzające w budynku prowadzić pod stropem piwnic, 
- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników, 
- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to 
z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
- W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach ochronnych o średnicy 
wewnętrznej większej o co najmniej 2cm od średnicy zewn. rury przewodu. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 5cm od 
grubość ściany. Przy przejściach przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, 
a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem 
izolacyjnym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 
przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 
odpowiednią klasę odporności ogniowej. 
- Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolnymi za pomocą 
połączeń gwintowych z zastosowaniem kształtek. 
- Połączenia gwintowane uszczelnić z pomocą konopi lub pasty. 
- Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
technicznej powykonawczej. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych 
niż: 
- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je 
nad tymi rurociągami, 
- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów 
elektrycznych, 
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, 
w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 lub mniejszym – 
należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi 
puszkami, 
- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, 
przekaźniki, gniazda wtykowe itp. 
5.2 Montaż armatury i osprzętu 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 
w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia 



  

 

i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna 
być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach 
należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku 
przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub 
konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych 
trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
- Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. 
- Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 
oś przewodu. 
5.3 Badanie i uruchomienie instalacji 
- Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy 
temperaturze zewnętrznej powyżej 0*C 
- Próbę szczelności i wytrzymałości należy wykonać 
- sprężonym powietrzem o ciśnieniu instalacji 0,1 MPa 
- Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 
bezbłędny odczyt zmian ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w 
możliwie najniższym punkcie instalacji 
- Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 min 
nie stwierdzono spadku ciśnienia 
- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół 
5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne 
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 obowiązującymi normami 
i przepisami. 
- 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. 
Warunki prowadzenia prac malarskich 
- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5 C. 
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40 C. 
- Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 
- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 
montażu należy poddać renowacji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) 
6.2 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
6.3 Kontrola jakości robót 
6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b) po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji 
c) w okresie gwarancyjnym 
6.3.2. Badanie przewodów 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur 
i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy 
wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń 
względem podpór, oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia 
względem podpór. 
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, 
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych, 
sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 



  

 

sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 
6.3.3. Badanie armatury obejmuje 
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie 
prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji. 
6.3.4. Badanie szczelności 
Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji 
od kurka głównego do urządzeń gazowych. W zależności od przyjętych rozwiązań 
technicznych instalacji gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane częściami, 
szczególnie wówczas, gdy jest kilka przyłączy zakończonych kurkami głównymi. 
Badanie szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub 
gazu obojętnego pod ciśnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 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 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej (OST) 
7.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wewnętrznej 
gazu 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne 
z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 
otworu; 
b) zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi spadkami; 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego. 
7.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na 
przykład: 
- uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian w tym projekcie; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny 
wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować 
miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte 
odbiorem częściowym. 
Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres 
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru częściowego. 
7.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 



  

 

b) instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich odcinków 
instalacji oraz urządzeń gazowych; 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
d) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
poprawność eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami; 
d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 
e) protokoły odbiorów technicznych częściowych; 
f) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację; 
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
j) instrukcję obsługi instalacji; 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej do 
użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz 
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w 
czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 
- menty liniowe w mb; 
-  
-  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ofertowe określone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Polskie Normy 
PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
PN80/H - 74219 rury stalowe czarne. 
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 
10.2. Inne dokumenty 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw płynnych) 
oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 
i Nr 115 poz. 513). 
Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń 
i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych. 
Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane 
przez COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY - 
1988 

 

 
 

 



  

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

E - 00.01. 

KOD  CPV  45315100-9 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

związanych z instalacją elektryczną w Wiejskim domu Kultury w Karmiowicach . 

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  

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

elektrycznych w budynku. W zakresie robót elektrycznych przyjęto wykonanie linii zasilającej od rozdzielnicy na parterze do 

kondygnacji poddasza . Na początku linii przy rozdzielnicy głównej i na końcu należy zabudować tablice rozdzielcze na 

osprzęt modułowy o wymiarach  40x40cm. Linię zasilającą wykonać przewodem p/t w rurce karbowanej o przekroju 5x4mm2 . 

Instalacje wewnętrzną na poddaszu prowadzić od rozdzielnicy z podziałem na poszczególne obwody oświetleniowe i gniazd 

wtyczkowych . Obwody gniazd wtyczkowych podzielić tak aby na jednej linii  nie było więcej jak trzy gniazda . Roboty należy 

wykonywać z godnie z wymogami  WT dla instalacji elektrycznej. 

Zakres robót obejmuje: 

a) instalacje elektryczne oświetleniowe 

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 

c) montaż tablic rozdzielczych lokalnych 

d) montaż linii zasilającej wewnętrznej 

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 przedmiarem robót . 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne 

z podanymi w przedmiarze. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 

wymienione  jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia zmian w  instalacji uzgodnionych w obowiązującym trybie 

z Inspektorem. 

2. Materiały 

2.1. Tablica rozdzielcza  oraz tablice lokalne z wyposażeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych 

w dokumentacji  

2.2. Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V z żyłami miedzianymi o przekroju 

4mm2  i ilości żył 5 wg PN-87/E-90056. 

2.3. Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju  2,5 mm
2
 na napięcie znamionowe 250 V o izolacji polwinitowej według 

PN-87/E-90054. 

2.4. Oprawy fluorescencyjne  2×40 W  sufitowe wewnętrzne w obudowie z rastrem . 

2.5. Oprawy kinkietowe 60 W i 100 W,   

2.6. Puszki instalacyjne z tworzywa  – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm. 

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



  

 

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

2.9. Łączniki i przełączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem. 

2.10. Łączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie. 

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

2.12. Rury winidurowe  karbowane instalacyjne o średnicy do 20 mm.. 

(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 elektrycznych 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. 

5.4. 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 należy osadzić puszki, w podłożu  podłoża za pomocą zaprawy gipsowej. Uchwyty (haki) 

dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub w 

betonowanie. 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. 



  

 

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 jednożyłowe 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,  

– wkręcanie nagwintowanych końców rur,  

– wkręcanie nagrzanych końców rur.  

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. 

Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej 

z ewentualnej kondensacji. 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 pomieszczeniach poddasza instalację należy  wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym,  

Zastosować  następujący rodzaj instalacji: 

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

– w listwach PCW.  

 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). 

 



  

 

5.10.  Montaż tablicy rozdzielczej 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń należy osadzić rozdzielnice  w przygotowane wnęki ,otwory i zatynkować lub 

zalać betonem. 

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  

– 5.12. 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  

Wykonawca robót zobowiązany jest do zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru  przed zakryciem wszelkich robót zanikających  co 
należy potwierdzić protokołem . 

8.2. Odbiory częściowe 

Nie przewiduje się odbiorów częściowych 

 

8.3. Odbiory końcowe 

Odbiór końcowy zgodnie z założeniami ST część ogólna 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

10. Przepisy związane 

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody 

o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody 

jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
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