


 

 

 

UWAGA: 

W przypadku jeśli niniejsza wielobranżowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i 

Odbioru Robót  odnosi się w swej treści do osób: „technik”, „inżynier”, 
„kierownik projektu”, „inżynier projektu”, „manager” należy przez to rozumieć 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto jeśli w niniejszej Specyfikacji 
wielobranżowej w pozycjach: przekazanie terenu budowy, podstawa płatności, 
odbiór robót, ubezpieczenia występują sprzeczności z umową, obowiązują zapisy 
zawarte w treści umowy. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
01 - WYMAGANIA OGÓLNE 

Kod CPV 45000000-7 

ROBOTY BUDOWLANE 
SPIS TREŚCI 

1. Wstęp 

2. Materiał 
3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonacie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 

10. Przepisy związanie 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
1.1.1 Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: 

Rozbudowa i przebudowa budynku adaptowanego na przedszkole 

Lokalizacja zadania: 

Zadanie jest zlokalizowane w Gdańsku, przy ul. Oliwskiej 35 

1.1.2 Zakres robót budowlanych obejmuje: 
roboty rozbiórkowe 

podłoga 

izolacje 

wykonywanie ścianek działowych murowanych 

wykonywanie ścianek działowych g-k 

tynki i okładziny 

podłogi i posadzki 
stolarka drzwiowa 

malowanie 

instalacje wodociągowe 

instalacje kanalizacji 
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instalacje centralnego ogrzewania  

instalacje elektryczne światła i gniazd wtykowych 

instalacje teletechniczne 
1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: 
Roboty remontowe i modernizacyjne  
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych. Ze względu na prosty charakter robót, nie wymagający opracowania 

dokumentacji projektowej i dokumentacji budowy – ustalenia ST należy stosować 

odpowiednio. 

1.5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

1.5.2. 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 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.5.3. 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. 

1.5.4. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.5.5. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

nie stanowiących bieszącej konserwacji. 

1.5.6. 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 
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postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.7. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.8. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.5.9. 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. 

1.5.10. 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. 
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1.5.11. 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. 

1.5.12. 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. 

1.5.13. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych. 
1.5.14. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.5.15. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późna. zm.). 

1.5.16. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.17. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.5.18. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 

(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.5.19. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
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wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.5.20. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 
1.5.21. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 

ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.5.22. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
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umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 

realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

przekaże dziennik budowy oraz 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. 
1.6.2. Zgodność robót z SST 

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 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

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

Wielkości określone 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. 

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu As 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. 

1.6.4. 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, 
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b) 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. 

1.6.5. 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. 
1.6.6. 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. 

1.6.7.. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
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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. 
1.6.8. 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. 
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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. 

1.6.9. 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. 

1.6.10. 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) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650). 

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. 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. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

9 

Jeśli 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 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. 

5.2. 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 
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

10 

5.1.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 
5.1.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, w 

SST, a także w normach i wytycznych. 

5.1.3. 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 

Nie wymaga się od Wykonawcy opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ). 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w 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. 

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

6.3. Pobieranie próbek 

(nie przewiduje się w nin. specyfikacji). 

6.4. Badania i pomiary 

(nie przewiduje się w nin. specyfikacji). 

6.5. Raporty z badań 
(nie przewiduje się w nin. specyfikacji). 

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. 
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 technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
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2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

11 

- 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. 

- 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 

jedno-znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. dokumenty budowy (stosuje się w zakresie koniecznym dla przedmiotowego zadania) 

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

12 

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] Ksiąska obmiarów 

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 

(nie przewiduje się w nin. specyfikacji 

[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 Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 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 ksiąski 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/lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
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Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 
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 przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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. 
14 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
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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: 

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

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

protokoły odbiorów częściowych, 

recepty i ustalenia technologiczne, 

dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

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 po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 

gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

„Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 



 

 

14 

 

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 

Nie przewiduje się odrębnych kosztów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późna. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 

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

U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

z późna. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z późna. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
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europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 

uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

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

47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

11. UWAGI KOŃCOWE 

11.1. Inwestor nie przewiduje opracowywania dokumentacji technicznej. Ustalenia niniejszej 

specyfikacji technicznej należy stosować odpowiednio 

11.2. Wykonanie robot i stosowane materiały winny być zgodne z wiedzą techniczną i 

zaleceniami producentów 

11.3. Dodatkowe wskazówki znajdują się w Ogólnej Charakterystyce Robót oraz opisach 

poszczególnych pozycji przedmiaru (kosztorysu inwestorskiego) 
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SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
02 – POSADZKI I OKŁADZINY Z PŁYTEK 

CERAMICZNYCH 

Kod CPV 45431007-0 

KŁADZENIE PŁYTEK 
SPIS TRESCI: 

01.Część ogólna 

03. Materiały 

03. Sprzęt 

04. Transport 

05. Wykonanie robót 
06. Kontrola jakości robót 
07. Obmiar robót 
08. Odbiór robót 
09. Podstawa płatności 

10. Przepisy związane 

UWAGA: 

W niniejszej SST przyjęto numerację działów jak w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 01 – „WYMAGANIA 

OGÓLNE” kod CPV 45000000-7 

Warunki ogólne dla kolejnych działów niniejszej specyfikacji znajdują się pod 

odpowiednimi numerami STWiORB nr 01. Należy je brać pod uwagę przy realizacji zadania. 

32 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w budownictwie 

mieszkaniowym, Użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, Że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

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

wykonanie: 
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– pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element 

warstw podłogowych, 
– pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 
architektoniczną okładanych elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy Użyciu kompozycji 

klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i 

zewnętrznych, oraz ich odbiory. 

Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych 

według metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego 

obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 

Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 

 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2003 r. nr 120, poz. 1133), 
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 projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. 

U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

 dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

 aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania Użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami), 

 protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokółami z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza. 

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 

Powinien on uwzględniać: 

 materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
 lokalizację i warunki Użytkowania, 

 rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. 
W projekcie powinny być zawarte: 

– wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z 
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wyszczególnieniem materiałów do napraw, 
– specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na 

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

– sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 

wykończenia, 

– kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
– wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 
– zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy 

(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z 

naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, 

dokonanymi podczas wykonywania robót. 
2. MATERIAŁY 

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

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z 

płytek ceramicznych powinny mieć: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

34 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych 

i okładzinowych. 
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. 
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤ 3%. Grupa B I. 

– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E≤ 6%. Grupa B IIa. 

– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E≤ 10%. Grupa B IIb. 

– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, 

szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. 

stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
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2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych 

lub norm. 

2.2.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 

– środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 

lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2.5. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 

woda pitna. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

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

ogólne” pkt 3 
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3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT 
5. 

5.1. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się Używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 

zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i Użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 

zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
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6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 

konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych 

np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub 

masami naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i 

skurczu elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu 

budowy stanu surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie 

niższych niż +5ºC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
36 

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić 
przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
6.2. Wykonanie wykładziny 

5.3.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 

minimum 50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 

MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

– podkłady związane z podłożem – 25 mm 

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 
czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia 

bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 

przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 

konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie 

powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod 

maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe 

informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc 

wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w 

dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 

podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio 
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pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące 

wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji 
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność 
kleju. 

5.3.2. Wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 

jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 

wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 

różnego rodzaju i wielkości płytek. 
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Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z 

instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 

pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 

„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 

powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów 

pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 

kompozycji klejącej sprawiają, Że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 

65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
– 50 x 50 mm – 3 mm 

– 100 x 100 mm – 4 mm 

– 150 x 150 mm – 6 mm 

– 200 x 200 mm – 6 mm 

– 250 x 250 mm – 8 mm 

– 300 x 300 mm – 10 mm 

– 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 

narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 
ustawić w Żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 

płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 

Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod 

całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 

spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
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Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

– do 100 mm – około 2 mm 

– od 100 do 200 mm – około 3 mm 

– od 200 do 600 mm – około 4 mm 

– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 

wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
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Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 

płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 

zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 

wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 

się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 

występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 

wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 

powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki. 
5.4. Wykonanie okładzin 

5.4.1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

– ściany betonowe 

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

– płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. 

Podłoża betonowe powinny 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 wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 

(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowowapiennej 

marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 
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drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4- 

M7. 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 

(zgodnie z instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 

wymagania: 

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 

powłok malarskich, 
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– 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 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. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 

cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

5.4.2. Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 

określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 

aluminiową. Do usytuowania łaty należy Użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 

cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 

„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, Że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 

rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 

rozplanowania, Że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 

niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 
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ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 

dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 

„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 

podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 
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W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 

elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co 

możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te 

dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku 

okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów 

dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu 

wodą. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 

wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 

się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 

należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną 
gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 

powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianym im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 

powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 

muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
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Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 

powinien obejmować: 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
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– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 
okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość 
ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie 

powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 

kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 

obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 

wzorcem płytek, 
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 

2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 

badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) 

oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z 

dokładnością do 1 mm, 
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− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem, 
− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość 
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

42 

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. 

niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

6.4.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone 

łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 

mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 

pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 

projekcie, 

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 

6.4.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 

długości 2 m, 

− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 

instrukcją producenta. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 

oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 

faktycznego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 

zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 

opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i 

określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 

wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 

ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóg) 

oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle 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. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
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− projekt budowlany, 

− projekty wykonawcze 

− dokumentację powykonawczą, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 
wyrobów, 
− protokóły odbioru podłoże, 

− protokóły 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 wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je 

z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny 

wizualnej. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 

badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i 

prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna 

być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie 

do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika i trwałości 

wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych,. 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i 

powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności 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 wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z 

zamówieniem. 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin 

po Usytuowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 

robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
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Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i 
okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
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 wykładzinach i okładzinach. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 

okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 
 rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych 

stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn 

ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i 

umowy, 

 rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej 

w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej 

ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po 

dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
− wartość pracy sprzętu z narzutami, 

− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 

wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 

osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 

zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, 
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wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i 

wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad 

rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 

ustalone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

E>10%. Grupa B III. 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E<3%. Grupa B I. 

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

wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 

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

wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b. 

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. Grupa A I. 

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1. 

PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 

PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1. 

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2. 

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A 

III. 

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

odbiorze. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 

całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 

metodą pomiaru współczynnika odbicia. 
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PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek 

szkliwionych.. 

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 

liniowej. 

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek 

szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
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PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych 

i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej 

zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 

ścieranie. 

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i 

ściskanie. 

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 

wodnej. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod 
CPV 

45000000-7), 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 

Arkady – 1990 

rok. 

Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny 

z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 

Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 

Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 

Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
03 - ŚCIANKI GIPSOWO – WŁÓKNOWE 

Kod CPV 45421152-4 

INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
SPIS TRESCI: 

01.Część ogólna 

04. Materiały 

03. Sprzęt 

04. Transport 

05. Wykonanie robót 
06. Kontrola jakości robót 
07. Obmiar robót 
08. Odbiór robót 
09. Podstawa płatności 

10. Przepisy związane 

UWAGA: 

W niniejszej SST przyjęto numerację działów jak w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 01 – „WYMAGANIA 

OGÓLNE” kod CPV 45000000-7 

Warunki ogólne dla kolejnych działów niniejszej specyfikacji znajdują się pod 

odpowiednimi numerami STWiORB nr 01. Należy je brać pod uwagę przy realizacji zadania. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z płyt 
gipsowo - włóknowych 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania określonego w „Wymaganiach 

Ogólnych” 

1.3. Określenia podstawowe 

> System suchej zabudowy – system, którego podstawowym elementem są płyty gipsowo – 

włókowe Płyty gipsowo - włóknowe stanowią materiał do wykonania różnych elementów 

budowlanych w suchej technologii. Dziedziny zastosowania i możliwości użytkowania płyt 
do suchej zabudowy to przede wszystkim zabudowa poddaszy, ścianki działowe, okładziny 

ścian i obudowy, okładziny stropów i sufity podwieszone, suche podkłady pod posadzki 
(elementy jastrychowe) oraz suche tynki i płyty. 
> Wełna mineralna składa się głównie ze sztucznych włókien mineralnych, będącymi 

bezpostaciowymi krzemianami, w ilości od 95,5 % do 99,5 %, oraz lepiszcza organicznego 

(wodna emulsja żywicy fenolowo-formaldehydowej),- od 0,5 % do 4,5%. 
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Wyroby na bazie wełny mineralnej wbudowane w elementy budowlane przyczyniają się w 

znaczny sposób do oszczędności energii, wzrostu komfortu cieplnego i akustycznego oraz 

bezpieczeństwa pożarowego budynku 

> Konstrukcja rusztu ściany składa się z profili typu U mocowanych do podłogi i stropu 

pomieszczenia za pomocą kotków umieszczanych w rozstawie ok. 800 - 1000 mm. W profil 

typ U wstawia się pionowo profil typu C. Przyścienne profile C zaleca się mocować do ściany 

przy pomocy kołków w dwóch, trzech miejscach. Pozostałe profile ustawia się co 600 mm 

tak, aby do co drugiego były przykręcane krawędzie sąsiadujących płyt, reszta profili 
przykręcana jest na środkach płyt. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Konstrukcja ścian działowych składa się z lekkiego rusztu stalowego, z obustronną okładziną 
z płyt i wypełnieniem z wełny mineralnej wewnątrz. Ruszt tworzą dwa rodzaje 

kształtowników zimnogiętych z blachy ocynkowanej. Kształtowniki "U" są mocowane do 

podłogi i sufitu gwoździami wstrzeliwanych lub kołkami rozporowych, a kształtowniki "C" 

ustawiane pionowo pomiędzy nimi, w rozstawie co 60 cm. Dla polepszenia właściwości 

akustycznych pod profile "U" podkłada się systemową taśmę akustyczną. 

2.2. Opis szczegółowy materiałów. 
2.2.1 Płyty gipsowo - włóknowe o grubościach 10; 12,5; 15; i 18 mm zostały zgodnie z 

Aprobatą Techniczną Unii Europejskiej (obowiązującą w Polsce) ETA-03/0050 

zaszeregowane jako niepalny materiał budowlany klasy A2 Odporność ogniową płyt określa 

się w zakresie od EI 30 do EI 120. 

Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt gipsowo - włóknowych winien wynosić ok. λR= 

0,32 W/mK , a współczynnik dyfuzji pary wodnej μ = 13. 

Płyta gipsowo - włóknowa składa się z gipsu i włókien papieru uzyskanych w procesie 

recyklingu. W czasie produkcji oba te naturalne surowce podlegają wymieszaniu z dodatkiem 
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wody - bez dodatkowych środków wiążących - i sprasowane pod wysokim ciśnieniem. Po 

wysuszeniu i impregnowaniu uzyskuje się bardzo stabilne płyty, które na koniec zostają 
przycięte do odpowiednich formatów. Gips reagując z wodą przenika i otacza włókna. 
Zapewnia to wysoką odporność mechaniczną i niepalność płyt gipsowo-włóknowych. Ze 

względu na swój skład płyty te są jednocześnie płytami budowlanymi, ogniochronnymi i 
wilgocioodpornymi. Płyty gipsowo - włóknowe nie zawierają substancji szkodliwych dla 

zdrowia, a ponieważ do ich produkcji nie stosuje się klejów, nie wydzielają zapachu.. Płyty 

gipsowo - włóknowe można bez problemu malować, przyklejać glazurę, nakładać 
cienkowarstwowe tynki strukturalne oraz tapety. 

2.2.2. Wełna mineralna – właściwości: 

> Izolacyjność termiczna - zimą zatrzymuje ciepło, latem chromi przed upałem (niski 
współczynnik przewodzenia ciepła i odpowiednia grubość zastosowanego wyrobu oznacza 

wysoki opór cieplny R). 
> Sprężystość oraz stabilność wymiarowa wełny sprawia, Że materiał izolacyjny ściśle 

przylega do siebie, zapobiegając powstawaniu mostków termicznych, czyli szczelin, przez 

które przenika ciepło. 
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> Paro-przepuszczalność. Dzięki włóknistej strukturze para wodna przenika między 

włóknami wełny, przez co nie zalega w przegrodach i nie stwarza warunków do rozwoju 

pleśni i grzybów 

Niewrażliwość na wilgoć i wodę. Jest trudno-zwilżalna, czyli hydrofobowa (woda spływa po 

powierzchni wełny - nie wnika do wewnątrz), nie chłonie wilgoci z powietrza (znikoma 

wilgotność sorpcyjna). 

> Izolacyjność akustyczna Dzięki włóknistej strukturze wełna mineralna charakteryzuje się 
dużą chłonnością akustyczną. Obniżając przekazywanie hałasów ze środowiska 

zewnętrznego, hałasu uderzeniowego i pogłosów przyczynia się do poprawy komfortu 

akustycznego pomieszczeń. 

> Bezpieczeństwo pożarowe. Wełna, tak jak skały, z których jest wykonana, to jedyny 

materiał wytrzymujący temperatury powyżej 1000oC. Wełna mineralna jest klasyfikowana 

jako produkt niepalny, w klasie reakcji na ogień A1. Jest doskonałym materiałem w ochronie 

przeciwpożarowej. 

> Trwałość i stabilność wymiarowa. Trwałość materiału osiągana jest dzięki nienaruszalności 

własności fizyczno-chemicznych wełny, produkowanej ze skał bazaltowych. Dobrze 

zastosowana wełna mineralna nie odkształca się w trakcie eksploatacji nawet w warunkach 

podwyższonej temperatury i wilgotności 

2.3. Składowanie materiałów 

Płyty gipsowo - włóknowe powinno się z zasady składować na równym podłożu w suchym 

miejscu. Wilgotne płyty można montować dopiero po wysuszeniu. Na budowie płyty należy 

transportować w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia krawędzi. 

3. SPRZĘT 

Narzędzia do obróbki. Stosuje się narzędzia ręczne i elektryczne Nie są potrzebne specjalne 

narzędzia, wystarczą ogólnie dostępne, stosowane przy suchej zabudowie. 

> Stół roboczy. Rysowanie i docinanie płyt gipsowo – włóknowych powinno się dokonywać 
na odpowiedniej wysokości roboczej. 

> Nóź. Po przewidzianej linii płyta gipsowo - włóknowa jest rysowana nożem systemowym 

lub innym narzędziem. Rysowanie płyty od strony przeciwnej nie jest potrzebne dla jej 

prawidłowego przełamani (na krawędzi stołu). 
> Piła rozpłatatnica lub elektryczna wyrzynarka. do cięcia płyt zamiast przełamywania. 
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> Piła tarczowa – jak wyżej, zaleca się używanie odkurzacza przemysłowego lub piły o 

regulowanych obrotach z tarczą. diamentową. 

> Strug do krawędzi płyt, jeśli krawędzie po zmontowaniu są widoczne 

> Wkrętaka, wiertarka 

> Młotek, obcęgi 

4. TRANSPORT 

Płyty gipsowo – włóknowe winny być przewożone na paletach dostarczane na paletach, 

osłoniętych folią w celu zabezpieczenia przed wilgocią i zabrudzeniem. Płyty dużego formatu 

mogą. być opakowane w folię na Ŝyczenie. 

. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonania robót 
> Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych 

Systemy ścian działowych to najbardziej popularne zastosowanie płyt gipsowo-włóknowych. 
W ich budowie są wykorzystywane wszystkie rodzaje płyt g-w oraz większość dostępnych 
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akcesoriów. Przycinając profile C należy pamiętać, Że powinny być one o 1 - 2 cm krótsze niż 
wysokość pomieszczenia. 

Ściany działowe mogą pełnić zarówno funkcje estetycznego rozdzielenia pomieszczeń, być 
barierą ogniochronną czy też izolować akustycznie i termicznie. Z uwagi na różnorodność 
zastosowań, a co za tym idzie wymogów odnośnie parametrów technicznych, poniżej podano 

ogólne zasady montażu ścian działowych wraz z zestawieniem najczęściej stosowanych 

systemów. 
> Opis konstrukcji typowej ściany działowej 
Ściana działowa składa się z rusztu wykonanego z profili cienkościennych z blachy 

ocynkowanej o grubości nominalnej 0,6 mm (-l-/- 0,05 mm) obłożonego obustronnie jedną 
lub więcej warstwami z płyt gipsowo-włóknowych 

Ruszt składa się z ułożonych po obwodzie pomieszczenia profili U, mocowanych do stropu i 

podłogi kotkami rozporowymi szybkiego montażu, w maksymalnym rozstawie, co 100 cm. 

Pomiędzy profilami U wstawia się pionowo profile C (słupki) w rozstawie maksymalnym, co 

60 cm. Długość profili C winna być mniejsza od wysokość pomieszczenia o l0 mm. Skrajne 

profile C winny być mocowane do ścian ograniczających pomieszczenie w zależności od 

rodzaju tych ścian odpowiednio dobranymi łącznikami (kolki szybkiego montażu, 

blachowkręty, wkręty lub śruby Molly). 

Pod obwodowe profile ściany należy stosować akustyczną taśmę uszczelniającą. W 

przypadku dużych nierówności podłoża (szczeliny większe niż 3 mm) należy stosować paski 

z wełny mineralnej. 
Płyty g-w mocuje się do rusztu systemowymi blachowkrętami o długości większej o l0 mm 

od grubości łączonych elementów. Rozstaw wkrętów mocujących ostatnią (zewnętrzną) 

warstwę płyty gipsowo - włóknowej do profilu C zarówno w środku jak i przy krawędzi płyty 

winien maksymalnie wynosić 25 cm. W przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze 

warstwy (wewnętrzne) płyty gipsowo - włóknowej mogą być mocowane wkrętami 

rozstawionymi, co maksymalnie - 75 cm. 

Styki pionowe płyt gipsowo - włóknowych z jednej strony ściany muszą być przesunięte o 

moduł rozstawu profili C (słupków) w stosunku do styków na drugiej stronie ściany. 
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Dopuszcza się występowanie styków poziomych. Ich wzajemne minimalne przesunięcie musi 

wynosić 40 cm. W przypadku konstrukcji z jednokrotnym pokryciem płyty gipsowo – 

włóknowej styki poziome mogą być podparte odcinkami profili C. 

Styki płyt wszystkich warstw ściany muszą być spoinowane odpowiednią, należącą do 

systemu masą szpachlową. Dodatkowo styki ostatniej warstwy muszą być zbrojone taśmami 

zbrojącymi (spoinowymi), papierowymi lub z włókna szklanego. 
W przypadku stosowania płyt z krawędzią półokrągłą (KPOS/HRAK) można spoinować bez 

użycia taśmy zbrojącej, pod warunkiem zastosowania systemowej masy szpachlowej 

przeznaczonej do spoinowania bez tej taśmy. Jeśli chcemy spoinować płyty ostatniej warstwy 

z krawędzią płaską (KS) bez użycia taśmy zbrojącej, to konieczne jest pozostawienie szczelin 

o szerokości ok, 2 mm pomiędzy płytami, tak aby masa szpachlowa mogła w nie wniknąć w 

trakcie spoinowania. 

W przypadku wszystkich typów krawędzi płyt, a szczególnie płyt z krawędzią półokrągłą 
należy najpierw wypełnić spoinę masą szpachlową a dopiero potem wprasować taśm zbrojącą 
w masę szpachlową. Jest to procedura konieczna przy stosowaniu taśm papierowych lub 

flizelin z włókna szklanego, oraz zalecana przy stosowaniu taśm siateczkowych - 

samoprzylepnych z włókna szklanego. Powszechnie stosowana metoda przyklejania taśmy 
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siateczkowej bezpośrednio na spoinę, może przyczynić się do powstania pęknięć w 

przypadku zastosowania jej na płytach z krawędzią półokrągłą (KPOS/HRAK). 

W celu uzyskania bardzo gładkiej powierzchni, spoiny ostatniej warstwy płyt po 

zaszpachlowaniu jak opisano powyżej można dodatkowo wykończyć systemową masą 
szpachlową wykończeniową. 

Wszystkie szczeliny występujące na całym obwodzie ściany należy również wypełnić masą 
szpachlową. 

Wnętrze ściany należy wypełnić płytami lub matami wełny mineralnej (skalnej lub szklanej) 
o gęstościach od 15-70 kg/m3. Minimalna zalecana gęstość wełny winna wynosić 15kg/m3. Z 

punktu widzenia ogniochronności korzystniejsze jest rozwiązanie z mineralną wełną skalną o 

gęstości minimalnej 35 kg/m3. 

Przy ścianach wysokich można stosować poziome podparcie wełny co 3 m używając 

odcinków profili U. 
W wszystkich ścianach działowych z płyt gipsowo-włóknowych należy stosować dylatacje. 

Dylatacje te należy wykonywać w miejscach, gdzie występuje dylatacja konstrukcyjna 

budynku oraz w przypadku, kiedy długość prostego (nie dylatowanego) odcinka ściany 

przekracza 15 m, 

W ścianach można stosować wszelkiego typu drzwi. Należy je mocować w ścianie używając 

profili UA (grubość stali 2 mm). Maksymalna masa skrzydła drzwiowego nie powinna 

przekraczać: 

- przy profilach DA - 50 - 50 kg 

- przy profilach UA - 75 - 75 kg 

- przy profilach UA-100 - 100 kg 

Przy przeprowadzaniu przez ściany instalacji należy odpowiednio uszczelnić miejsce 

przebicia ściany lub zastosować profesjonalne rozwiązania uszczelniające (jest to szczególnie 

ważne z punktu widzenia odporności ogniowej oraz izolacyjności akustycznej ściany) 

Puszki instalacji elektrycznej można wbudowywać w dowolnym miejscu ściany, oprócz 

sytuowania dwóch puszek po obu stronach bezpośrednio naprzeciw siebie. Puszki najlepiej 

zabezpieczyć masą szpachlową, (jest to szczególnie ważne z punktu widzenia odporności 

ogniowej oraz izolacyjności akustycznej ściany) 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z: 
Specyfikacją Techniczną 
Polskimi lub branżowymi normami 

Warunkami technicznymi wykonania i montażu podanymi przez producenta 

7.ODBIÓR ROBÓT. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) 
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 

Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić 
w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 5 i 6. Odbiory 

częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6. 
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Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

dokumenty odbiorów częściowych 

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

rozliczenie ilościowe materiałów 

certyfikaty i deklaracje zgodności wydane przez dostawców materiałów 

projekt powykonawczy 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz zapisami w Dzienniku Budowy 

protokoły z odbiorów częściowych 

realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 

uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. 

8.OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową jest: m2 gotowej ściany 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Cena obejmuje roboty wykonane wg przedmiaru robót, zgodnie z SST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomów dźwięków w pomieszczeniach. 
PN-B-02151-3;1999 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych. Wymagania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Budownictwo ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 
Instrukcje i dane techniczne płyt gipsowo – włóknowych wydane przez producenta 

systemu 
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SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
04 – ROBOTY TYNKARSKIE 
WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 

Kod CPV 454110000-4 

TYNKOWANIE 
SPIS TREŚCI 

1. Wstęp 

2. Materiał 
3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonacie robót 
6. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 

10. Przepisy związanie 

UWAGA: 

W niniejszej SST przyjęto numerację działów jak w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 01 – „WYMAGANIA 

OGÓLNE” kod CPV 45000000-7 

Warunki ogólne dla kolejnych działów niniejszej specyfikacji znajdują się pod 

odpowiednimi numerami STWiORB nr 01. Należy je brać pod uwagę przy realizacji zadania. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 

wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 

odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich 

standardu i jakości. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

– Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą 
lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
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mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające 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 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 
2.2. 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. 
2.3. Piasek 

2.3.1. 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. 

2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 

warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 

2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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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. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 

„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, 

– agregatu tynkarskiego, 

– betoniarki wolnospadowej, 

– pompy do zapraw, 

– przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

– Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN- 

88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 

natomiast 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. 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. 

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
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– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, Że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
– Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

– W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
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5.2. Przygotowanie podłoża 

5.2.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 

p. 3.3.2. 

5.2.2. 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. 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 

5.3.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 

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

5.3.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5.3.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy. 
5.3.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

5.3.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 

narzutu. 

5.3.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz 

w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 

kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
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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”. 
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6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

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 dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

– 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. 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. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 

wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 

nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda 

z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

7.2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu lub przedmiaru z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.2. 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, 
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– 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 
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wykonać roboty tynkowe. 

8.3. Odbiór tynków 

8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej nie mogą być większe niż 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.). 

8.3.3. 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. 

8.3.4. 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. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 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, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– wykonanie tynków, 
– reperacja tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
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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. 
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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. 
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SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
05 - DRZWI 

Kod CPV 45421130-4 

INSTALOWANIE DRZWI  
SPIS TREŚCI 

1. Wstęp 

2. Materiał 
3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonacie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 

10. Przepisy związanie 

UWAGA: 

W niniejszej SST przyjęto numerację działów jak w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 01 – „WYMAGANIA 

OGÓLNE” kod CPV 45000000-7 

Warunki ogólne dla kolejnych działów niniejszej specyfikacji znajdują się pod 

odpowiednimi numerami STWiORB nr 01. Należy je brać pod uwagę przy realizacji zadania. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru drewnianej stolarki drzwiowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

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

na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej. 

W skład tych robót wchodzą: 

> Drzwi  

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 Inżyniera. 

1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera), zgodnie 
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z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót określonych w 

pkt 1.1. oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

2. MATERIAŁ 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 

2.1. Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz 

półfabrykaty tarte odpowiadające normom. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w 

granicach 10–16%. 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być 
większe niż podano na następnej stronie. 
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Tabela 1. Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki 
różnice wymiarów (mm) drzwi 

wymiary zewnętrzne ościeżnicy do 1 m 5 5 

powyżej 1 m 5 5 

różnica długości przeciwległych elementów do 1 m 1 1 

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2 2 

skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1 --- 

powyżej 1 m 2 --- 

wysokość powyżej 1 m 2 --- 

do 1 m --- 2 

powyżej 1 do 2 m 3 3 

różnica długości przekątnych 

skrzydeł we wrębie 

powyżej 2 m 3 3 

przekroje elementów do 50 mm 1 --- 
szerokość powyżej 50 mm 2 --- 

przekroje elementów do 40 mm --- 1 

grubość powyżej 40 mm --- 2 

grubość skrzydła --- 2 

– 1 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 

braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym 

do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie 

została ustanowiona norma. 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, 

pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją 
biologiczną. Należy impregnować: 
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– elementy drzwi, 

– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi 

stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB 

wymienionych w ST. 

2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą 
zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię 
Państwowego Zakładu Higieny. 
2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni 
zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie 

działanie czynników atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania 

powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
65 

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny 

lub syntetyczny oraz bio - odporne farby do gruntowania. 

2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka 

użytego do gruntowania. 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb 

chemoutwardzalnych szybkoschnących wg BN-71/6113-46 

– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, 

oraz farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejnożywiczne 

i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 

2.6. Uszczelnienia 

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 lub 

uszczelnienia systemowe 

Do uszczelnienia ościeżnic stosować piankę montażową. 

2.7. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.8. Wyroby (materiały) 
Zakłada się dostawę na budowę kompletnych, wykończonych wyrobów. Materiałami przy 

osadzaniu stolarki są: 

• skrzydła drewniane klejone wielowarstwowe, szklone szybami termicznymi (zespolonymi), 
• skrzydła drzwiowe płycinowe z drewna litego, lub/i 
skrzydła drzwiowe płytowe z drewna litego, lub/i 
skrzydła drzwiowe wytłaczane, 
• ościeżnice drewniane klejone lub z drewna litego, lub/i 

• ościeżnice drewniane i z płyt MDF, regulowane, lub/i 
• ościeżnice stalowe 

• elementy łączące. 

• okucia obwiedniowe i tradycyjne, 
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• akcesoria. (pianka montażowa, opaski, ćwierćwałki, wyłogi, gwoździe, wkręty). 

2.9.1. Odbiór wyrobu 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do 

wmontowania należy sprawdzić: 

zgodność wymiarów, 
jakość materiałów z jakich wyroby zostały wykonane, z uwzględnieniem 

staranności wykończenia, 

prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie 

okuć, 

zaświadczenia o jakości i świadectwa. 

Należy wykonać: 

sprawdzenie wymiarów - dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-78/M-02139; 

ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0.3 mm; 
sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć - konstrukcja wyrobu powinna 

zapewnić współosiowość zawiasów - dopuszczalna odchyłka nie powinna przekraczać 
± 1 mm 

sprawdzenie izolacyjności akustycznej - wg. PN-87/B-0215. 

Sprawdzenie tych właściwości powinno być zapewnione przez producenta i 

potwierdzone stosownym dokumentem. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu atestowanego sprzętu, powszechnie stosowanego w 

budownictwie i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 

palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Podczas montażu drzwi miejsca ich łączenia (gdzie powstają szczeliny) muszą 
spełniać wysokie wymagania, dotyczące: 

szczelności: 

o wszystkie szczeliny istniejące we wnętrzu pomieszczeń muszą pozostać 
niedostępne dla przepływu powietrza w sposób możliwie absolutny i trwały; 
Przy źle założonej izolacji cieplnej zawsze nalepy liczyć się z występowaniem 

wilgoci, nawet przy dobrym uszczelnieniu ogólnym. Należy dążyć do 

możliwie pełnego wypełnienia szczeliny (wszystkimi rodzajami uszczelnień), 

by zapewnić całkowitą izolację termiczną i akustyczną. 

zmniejszania strat ciepła: 
o należy unikać szkodliwych mostków cieplnych w miejscach połączeń; 
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wyciszenia: 

o dźwiękoszczelność należy dostosować do potrzeb Użytkownika; 

przenoszenia działających sił: 
Sposób zamontowania drzwi musi uwzględnić siły działające na budynek oraz samą 
stolarkę. Podstawową zasadą jest jednak to, Że stolarka nie może być elementem nośnym 

konstrukcji budynku, jest tylko wypełnieniem gotowego otworu konstrukcyjnego (nie może 

podpierać nadproża lub być wciskane w otwór). Zamocowania muszą być tak rozmieszczone, 

aby w sposób absolutnie pewny zapewniać przenoszenie działających na ościeże sił. Wzorem 

dla rozmieszczenia zamocowań może być zamieszczony dalej rysunek. W szczególnych 

przypadkach mogą być konieczne dodatkowe mocowania. W nowoczesnych ościeżnicach 

położenie otworów dybli jest już zwykle ustalone, niemniej powinny one odpowiadać nin. 

zaleceniom. 

Stolarkę osadza się przy pomocy następujących materiałów: 
Klocki nośne (podpierające ramę od spodu) 

Klocki dystansowe (do ustawienia ramy względem ścian bocznych), 

Lasze montażowe (uchwyty z blachy)  

Wkręty do drewna 

Dyble, lasze i wkręty muszą mieć powierzchnie zabezpieczone antykorozyjnie 

Połączenie musi być mechanicznie wytrzymałe. Pianki, kleje i tym podobne środki nie 

stanowią mocowania. 

Kliny drewniane, służące do ustalenia pozycji okna, nie będące klockami nośnymi, po 

zamontowaniu muszą zostać usunięte. 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni oścież, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

podanymi w tabeli poniżej. 

Tabela 2. Rozmieszczenie punktów zamocowań 
Wymiary zewnętrzne (cm) 

Rozmieszczenie punktów 

zamocowań 
wysokość szerokość 
Liczba 

punktów 

zamocowań w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

150±200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

150±200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 10 po 2 po 3 

Zastosowanie klinów podpierających i dystansowych (przedstawienie schematyczne) 

5.1.2. Dyble do ram: 

Dyble będą musiały wytrzymać działanie sił ścierających, ścinających i wyginających. 

Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie ich rozmieszczenie i zamocowanie, szczególnie przy 

dużych obciążeniach i koniecznych odstępach miedzy ścianą a ramą. Należy zwrócić uwagę 
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na zalecenia producenta, dotyczące zastosowania dybli o właściwych średnicach. Zaletą dybli 

stosowanych do ram jest fakt, iż posiadają one odpowiednie koszulki, zapewniające 

możliwość bezpiecznego rozszerzania się pod wpływem temperatury w ramie. 
Dyble stosuje się do betonu, muru z pełnej cegły, cegły silikatowej, cegły dziurawki, 
pustaków wapiennych, pustaków cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. 

Najmniejsze zagłębienie z reguły powinno wynosić 30 mm. 

5.1.3. Skrzydła drzwiowe oraz ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 

wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 

syntetycznym (ftalowym) w kolorze wyrobu. 

5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych i robót 
ciesielskich wg SST. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 

wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

Tabela 3. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Wartość luzu i odchyłek 

Miejsca luzów 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą –1 –1 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków. 
Wykonane powłoki nie mogą wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

5.4. Odbiór wbudowanych ościeżnic 

Niezależnie od zasad odbioru ścian i ścianek murowanych i betonowych odbiorowi podlega 

osadzenie ościeżnic: 

a/ odchylenie od pionu lub od poziomu dla ościeżnic nie powinno być większe 2 mm na 1 m i 

nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy 

b/ największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być 
większe niż 2 mm. 

c/ odbiorowi przed zakończeniem montażu (międzyoperacyjnemu) podlega: 

- zamocowanie ościeżnicy 

- uszczelnienie pomiędzy ościeżnicą a ościeżem 

Uwagi końcowe: 

Kolejność czynności przy osadzaniu stolarki: 

1. Sprawdzić czy wymiary otworu są zgodne z wymaganym luzem 

2. Zdjąć skrzydła z ościeżnic 

3. Zamontować na zewnętrznej stronie ościeżnicy kotwy wg schematu 

4. Ustawić ościeżnicę na klockach i wypierając ją od dołu ustawić w pionie 

5. Sprawdzić położenie ramy w otworze (czy zachowane są luzy montażowe, pion i poziom 

ramy oraz jej przekątne), zabezpieczyć prawidłowe ustawienie klockami dystansowymi 
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6. Zamontować kotwy do muru za pomocą dybli. Niedopuszczalne jest mocowanie  

drzwi przy pomocy gwoździ lub innych łączników niszczących elementy ościeży 

7. Zamontować skrzydła i przeprowadzić ich ewentualną regulację 
8. Po zakończeniu montażu należy uprzątnąć miejsce pracy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– przy wymianie stolarki polegającej na odtworzeniu (n.p. w robotach zabytkowych) 

sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: – szt. wbudowanej stolarki, lub m2 w zależności od jednostki 

przyjętej w przedmiarze 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty wykonywane do chwili uszczelnienia ościeżnic i zawieszenia skrzydeł 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione 

w punkcie 5. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualną reperacją 
ościeży, z montażem listew, opasek oraz – wg warunków kontraktu – podokienników 

wewnętrznych 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 

modularnie 

73 

PN-B-05000:1996 / 1996-02-29 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-B-91000:1996 / 1996-02-29 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
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BN-82/6118-32 Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego 

stosowania. 

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

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

kompolimeryzowane styrenowane. 

10.2 Inne przepisy 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000 
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SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
06- ROBOTY MALARSKIE 

Kod CPV 45442100-8 

ROBOTY MALARSKIE 
SPIS TREŚCI 

1. Wstęp 

2. Materiał 
3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonacie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 

10. Przepisy związanie 

UWAGA: 

W niniejszej SST przyjęto numerację działów jak w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 01 – „WYMAGANIA 

OGÓLNE” kod CPV 45000000-7 

Warunki ogólne dla kolejnych działów niniejszej specyfikacji znajdują się pod 

odpowiednimi numerami STWiORB nr 01. Należy je brać pod uwagę przy realizacji zadania. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie rozbiórki elementów budynków w trakcie 

prowadzonych prac remontowo-budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót w zakresie nakładania powłok malarskich. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

rozebraniem poszczególnych elementów wynikających z planowanego zakresu robót 
remontowo - budowlanych w budynkach. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe obejmują: 

- montaż i demontaż rynien lub rur (lejów) zsypowych do gruzu, 
- wywóz gruzu. 
1.4. Określenia podstawowe 

Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) surowa, 

zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana 

powłoka malarska. 
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Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych 

(np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier - nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. Żywic, olejów, poliestrów), który po 

pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor 
określonym 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 rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 

terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach Żywicznych rozcieńczalnie wodą - zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie Żywicznym, rozcieńczalnie 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 mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci 

ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji. 
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. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do malowania wnętrz budynków 

Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 

> farby dyspersyjne 

> farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane 

> emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowane 

> farby na spoiwach: 

- Żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, - Żywicznych 

rozcieńczanych wodą, 

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

mieszanek do zarobienia wodą, 

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe, do rozcieńczania wodą 
> lakiery 

- lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane 

styrenowane 

- lakiery na spoiwach Żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, 

> środki gruntujące, 

2.2. Materiały do malowania elewacji budynków 

Do malowania elewacji mogą być stosowane farby: 

> na rozpuszczalnikowych spoiwach Żywicznych, 

> na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi, w postaci suchych 
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mieszanek do zarabiania wodą lub w postaci ciekłej, 
> na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania 

wodą 
> emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowane 

> farby i emalie na spoiwie Żywicznym rozcieńczalnie wodą 
> środki gruntujące 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem powłok malarskich mogą być wykonane narzędziami 

ręcznymi lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 

zamierzonych robót 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 

stosowanych materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w zasadzie 

pojazdami krytymi, w taki sposób, aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a 

materiał przed wylaniem. W okresie zimowym przewożone materiały winny być 
zabezpieczone przed wpływem niskich temperatur. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
Wykonanie robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, 
normą PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi D2. 

Wykonawca na Żądanie przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji 

projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty związane z wykonaniem powłok malarskich. 
5.2. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 

w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu do 

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

podłoża nie była wyższa niż 20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić Roboty malarskie można rozpocząć, 

jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto - mineralne itp.) 

przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w przypadku 

podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1. 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 

malowania 

Lp. 

Rodzaj farby 
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Największa 

wilgotność 
podłoża, w % 

masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Żywicznych rozcieńczanych wodą 4 

2 Farby na spoiwach Żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi 

w postaci suchych mieszanek rozcieńczanych wodą lub w postaci 

ciekłej 
6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłogach stalowych prowadzić należy 

przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł 
ognia. 

5.3. Podłoża pod malowanie 

5.3.1. Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 

nie otynkowane mury z cegły lub z kamienia, 
beton, 

tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, 

gipsowy, 

tynk pocieniony, mineralny i Żywiczny, 

drewno, 

materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.), 

płyta gipsowo-kartonowa, 

płyta włóknisto - mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe), 
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elementy metalowe. 

5.3.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 

5.3.2.1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10020:1968. Spoiny muru powinny być całkowicie 

wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze 

powinny być uzupełnione. Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z 

zaschniętych grudek zaprawy wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i 
ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej. 
5.3.2.2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego 

betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być 
usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu 

powinny być naprawione zaprawą cementowa lub specjalnymi mieszankami, na które wydano 

aprobaty techniczne. 

5.3.2.3. Tynki zwykłe: 
a/ nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 

10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 

odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
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pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub 

widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie; 

b/ 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, a elementy metalowe 

zabezpieczyć antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak 

tynki zwykłe. 
5.3.2.4. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny nie być zmurszałe, mieć 
wilgotność nie większą 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 posiadającą aprobatę techniczną. 

5.3.2.5.. 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 wydano 

aprobatę techniczną. 

5.3.2.6. Podłoża z płyt włóknisto - mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą 
niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 

zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico 

płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.2.7 Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i 

plam tłuszczu. 
5.4. Kontrola podłoży pod malowanie 

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w 

następujących terminach: 

• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków, 
• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania -betonu. 

Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 

murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, 

dokładność wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, 
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naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 
powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 
tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd 

powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, 

naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności, 

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, naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz 

zabezpieczenie wkrętów, 
elementów metalowych - czystość powierzchni. 
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Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B- 

10100:1970. 

Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w 

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy 

użyć czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach 

wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - 

wagową. 

Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu do Dziennika 

Budowy. 

5.5. Przygotowanie podłoży 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 

należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych 

niezgodności. 

Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki 

kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
5.6. Kontrola materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom, atestom i innym 

właściwym dokumentom. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 

odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 

termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 

których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 
skoagulowane spoiwo, 

nie roztarte pigmenty, 

grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
kożuch, 

ślady pleśni, 

trwały, nie dający się wymieszać osad, 

nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
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obce wtrącenia, 

zapach gnilny. 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

zbrylenie, 

obce wtrącenie, 

zapach gnilny, 

ślady pleśni. 

5.6. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
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Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w p. 3.1, a warunki wymagania punktu 4.1. 

Roboty powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio 

przygotowanych w zależności od rodzaju stosowanej farby i Żądanej jakości robót. 
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 m2, 

> czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
> zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

> zalecenia w zakresie bhp. 

Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 

5.7. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w p. 5.4, a warunki wymagania punktu 5.5. 

Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i 

Żądanej jakości robót. 
Pierwsze malowanie należy wykonać 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 wykonać 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. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą 
informacje wymienione w p. 5.6. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na 

tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
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aksamitno - matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
projektem technicznym, 

bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 

bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i 
wypełniaczy. 
6.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych 

spoiwach Żywicznych. 

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Żywicznych powinny być: 

odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i 

na szorowanie, 

bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, 

łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast 

chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 

zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity 

podłoża. 

6.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach 

Żywicznych, rozcieńczanych wodą 
Powłoki wykonane z farb na spoiwach Żywicznych rozcieńczanych wodą powinny spełniać 
wymagania podane w p. 5.8. 

6.4.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 podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków- nie 

powinny zaś ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

b) nie mieć śladów pędzla, 

c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem 

technicznym, być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i 

cementowych bez dodatków modyfikujących), 

d) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki 
w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 
20 cm2, 

chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża, 

odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 

odmiennych barw, 
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ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
6.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Żywicznych 

wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 
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Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i 

projektem technicznym, 

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

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 

e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

7. OBMIAR ROBOT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych powłok malarskich 

zgodnie z dokumentacją projektową (przedmiarem) i/lub obmiarem w terenie. Przy 

malowaniu drobnych elementów jednostką obmiarową jest 1 sztuka lub przy elementach 

liniowych 1 metr (bieżący). 

Jednostki obmiarowi winny być zgodne z jednostkami przyjętymi w katalogach norm 

(KNR, KNNR i in.) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne i 
świadectwa jakości materiałów. Powłoki malarskie uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach dały 

wyniki pozytywne. 

8.1. Zakres kontroli i badań 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 

wcześniej jednak niż po 14 dniach. 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
sprawdzenie odporności na wycieranie, 

sprawdzenie przyczepności powłoki, 
sprawdzenie odporności na zmywanie. 

8.2. Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
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 
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wystąpiły ślady farby, 

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 
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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. 

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 kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu. 
8.3. Ocena jakości powłok malarskich 

Jeżeli badania wymienione w p. 8.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy 

uznać za wykonane prawidłowo i odebrane. 
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy 

uznać, Że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, 

mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy 

określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z 

wymaganiami. 

Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik 

odnotować w formie protokółu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności stanowi cena za 1 m2 (1 szt, 1 mb) powłok malarskich, zgodnie z 

dokumentacją projektową, obmiarem robót i oceną jakości na podstawie wyników 

pomiarów i badań. Cena jednostkowa obejmuje: 

— prace przygotowawcze, 

— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
— opracowanie „Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem, 
— montaż i demontaż ewentualnych rusztowań 
— montaż i demontaż ewentualnych namiotów, 
— przygotowanie i oczyszczenie podłoża 

— przygotowanie materiałów do wykonania powłok malarskich, 
— wykonanie warstwy gruntującej, 

— wykonanie warstw wierzchnich powłok malarskich, 
— przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub 

zaleconych 

przez Inspektora, 

— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 

— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
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przyczepności międzywarstwowej 

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

kopolimeryzowane styrenowane 

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 do malowania wnętrz budynków. 
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S 01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - program zapewnienia jakości 
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót dla instalacji sanitarnych dla potrzeb przebudowy budynku nr 1 Morskiej Straży Granicznej w 
Gdańsku, położonego przy ul. Oliwskiej 35 na działce nr 4/6. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 
1.1. Zaleca się również wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze 
środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych). 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (S 01). 
1.4. Określenia podstawowe. 
Ilekroć w SST 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; 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. 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 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. 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. 
1.4.6 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, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
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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. 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. 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, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę- należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. 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. 
1.4.19. 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. 
1.4.20. 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, póz. 42 z późn. zm.). 
1.4.21. 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. 
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
Ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23. 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. 
1.4.24. 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. 
1.4.25. 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. 
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć- akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
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. 
1.4.27. 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. 
1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
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1.4.29. 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. 
1.4.30. 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. 
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.33. 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. 
1.4.34. 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. 
1.4.35. 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 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną 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 kontraktowych, 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. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) 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 
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, póz. 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. 
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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 nieodpowiadające 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 
nieprzyjęciem 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. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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. 
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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 robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 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 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 materiałów. 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. 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 
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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. 
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 technicznych 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, 
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• 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 
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 robót. 
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. 
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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 projektowej 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. Obmiar 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. 
8.2. Obmiar 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. 
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 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: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. 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, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 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. 
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 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. 
9.2.4. 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 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) 
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959) 
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2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 
2042) 
3. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086) 
4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
 
S 01.01.00 INSTALACJA GRZEWCZA 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
instalacji grzewczej dla potrzeb inwestycji przebudowy budynku nr 1 Morskiej Straży Granicznej w Gdańsku, 
położonego przy ul. Oliwskiej 35 na działce nr 4/6. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
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. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 
1. Instalacji centralnego ogrzewania 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji grzewczych 
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 z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.01.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5 
 
2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S.01.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Instalacja grzewcza. 
 
W pomieszczeniach objętych przebudową zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Inwestora pozostaje 
istniejąca instalacja grzewcza - projektuje się jedynie wymianę istniejących grzejników żeberkowych na nowe 
panelowe - zgodne z projektem przebudowy instalacji c.o. opracowanym przez biuro "NEON" z dnia 
08.11.2016r.  oraz montaż dodatkowych grzejników w nowo projektowanych pomieszczeniach. W celu montażu 
zaprojektowanych grzejników należy dostosować istniejącą instalację, poprzez przebudowę istniejących gałązek. 
Instalację do projektowanych grzejników w nowopowstałych pomieszczeniach należy wykonać z rur 
wielowarstwowych prowadzonych w posadzce. Sposób prowadzenia przewodów powinien zapewniać ich 
właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Wszystkie 
przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) należy wykonać w tulejach ochronnych, 
umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie. Przestrzeń pomiędzy tuleją a 
przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym, nie powodującym uszkodzenia 
przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. 
  
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji grzewczych 
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Do wykonania robót instalacji grzewczych Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością korzystania co 
najmniej z poniższego sprzętu: 
- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych 
rozwiązań technicznych. 
 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Instalacje grzewcze 
 
Poziome przewody rozprowadzające można układać bez spadków. Odpowietrzenie poziomych przewodów 
rozprowadzających nastąpi poprzez zawory odpowietrzające zainstalowane w grzejnikach. 
 
Grzejniki 
Projektuje sie zastosowanie grzejników typu K o wielkościach zgodnych z dokumentacją projektową przekazaną 
przez Inwestora. W nowo wydzielonych łazienkach projektuje się grzejniki typu drabinkowego. Przewiduje się 
montaż  zaworów termostatycznych i powrotnych. Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym 
organem miejscowej regulacji mocy cieplnej grzejnika.  
Zawiera ona: 
element dławiący umożliwiający regulację 1-go stopnia, zwaną regulacja wstępną (montażową lub trwałą – 
nastawy), element nastawczy umożliwiający regulację 2-go stopnia, zwaną także regulacją eksploatacyjną lub 
bieżącą – zawory termostatyczne. 

 
Napełnianie instalacji i próba ciśnieniowa 
Wszystkie próby przeprowadzać przed założeniem izolacji i zamurowaniem przewodów w posadzkach. Próbę 
ciśnieniową na zimno przeprowadzić przy odłączonym naczyniu wzbiorczym. Napełnić układ wodą i 
odpowietrzyć grzejniki. Doprowadzić ciśnienie do ciśnienia max roboczego 0,3 MPa + 0,2 MPa (nie mniej niż 
0,4 MPa) zamknąć układ i utrzymać ciśnienie przez 30 min. Próbę ciśnieniową na gorąco (przy parametracg 
pracy instalacji) przy ciśnieniu (0,3 MPa) 3 bar przez 72 godziny. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiór częściowy. 
a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, 
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, 
b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis 
w dzienniku budowy 
8.3. Odbiór końcowy: 
a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia należy przedłożyć protokoły odbiorów 
częściowych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu 
udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków 
technicznych 
b) przy odbiorze urządzenia instalacji c.o. należy przedłożyć protokół odbiorów częściowych i prób szczelności 
c) w szczególności należy skontrolować 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających 
- wielkość spadków przewodów 
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych 
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- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 
- prawidłowość wykonania odpowietrzników 
- prawidłowość wykonania montażu urządzeń 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 
- jakość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodów 
- jakość wykonania izolacji cieplnej przewodów i armatury 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. 
 
10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodności. 
PN-BB02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji wodnych 
 
 
S 01.02.00 INSTALACJA WOD-KAN 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
wewnętrznej instalacji wod-kan dla potrzeb inwestycji przebudowy budynku nr 1 Morskiej Straży Granicznej w 
Gdańsku, położonego przy ul. Oliwskiej 35 na działce nr 4/6. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
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. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 
1. Instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji - do celów higieniczno-sanitarnych  
2. Kanalizacji sanitarnej  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji wodno - kanalizacyjnej 
 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 technicznym                         
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 z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S.01.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S.01.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Instalacje wodna  
Projektowaną instalację wody zimnej należy podłączyć z istniejącej instalacji w budynku.  
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2.2.1 Wyposażenie higieniczno-sanitarne 
Uwaga! Wybrane rozwiązania (rodzaj armatury sanitarnej, kabin itp.) podlega akceptacji Inwestora. Możliwy 
jest wybór innych rozwiązań w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem, o ile nie pogarszają one warunków 
użytkowych i funkcjonalnych.  
-H.2 - Muszla WC     
Kompletny zestaw miski ustępowej z deską, przyciskiem, stelażem i niezbędnymi do poprawnego 
funkcjonowania i montażu elementami. 

 
 -Miska ustępowa  
Z jednej serii z pisuarem i miską ustępową dla osób niepełnosprawnych. Wysokość montażu ok. 40cm (do góry 
miski ustępowej). Spełnia CF, BP, LR, CA, WL, VR, DA dla normy PN-EN997:2012. Miska ustępowa w 
komplecie z deską. 
Wysokość montażu: 40 cm 
Zdjęcie  produktu referencyjnego: 

 
 - Stelaż WC  
Stelaż do WC ściennego, spłuczka do WC z małym otworem rewizyjnym, rama stalowa, powlekana proszkowo, 
samonośna, z szybką regulacją i blokadą wysokości. Materiał mocujący - 2 sworznie mocujące WCC, kolanko 
odpływowe z polietylenu, regulacja głębokości zabudowy. Zestaw dopływowy i odpływowy, spłuczka do WC 6-
9l, ustawienie fabryczne 6l i 3l. Przyłącznie wodne ze strony lewej, prawej, od tyłu lub od góry. Armatura I 
klasy głośności. 
Zdjęcie  produktu referencyjnego: 

 
 - Przycisk WC   
Dp uruchomienia 2-pojemnościowego. Wykonany z ABS lub stali nierdzewnej. 
Zdjęcie  produktu referencyjnego: 
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- H.5 - Umywalka łazienkowa   
Kompletny zestaw umożliwiający korzystanie w umywalki z baterią i innymi niezbędnymi do poprawnego 
funkcjonowania i montażu elementami. 

-Umywalka wisząca 
Umywalka ścienna o wymiarach ok. 60x48cm, z otworem na baterię na środku, otworem przelewowy, zestawem 
mocującym, syfonem (mosiężny z powłoką chromową, przykręcanym zamknięciem do czyszczenia syfonu i 
przesuwną rozetą). Wysokość montażu umywalki :85 cm. 
Zdjęcie produktu referencyjnego: 

 
 - Bateria umywalkowa  
Bateria umywalkowa standardowa, jednouchwytowa, stojąca, posiadająca atest PZH, wykończenie - chrom.  
Minimalny przepływ 2,5l/min, perlator, giętkie węże przyłączeniowe, montaż jednootworowy, głowica 
ceramiczna 35mm. 
Zdjęcie produktu referencyjnego: 

 
 
- H.6. - Prysznic  
Kompletny zestaw umożliwiający korzystanie z prysznica wraz z baterią, brodzikiem, odpływem i innymi 
niezbędnymi do poprawnego funkcjonowania. 
Elementy składowe:  
- brodzik niskoprogowy, wysokość rantu max. 3cm. Wymiary min.: 100x90cm  

 
-zestaw prysznicowy z termostatem i drążkiem, składa się z: główka prysznicowa, bateria termostatyczna, 
drążek prysznicowy, suwak, wąż prysznicowy, zmiana strumienia poprzez obrót. Głowica posiada regulację 
strumienia wody za pomocą wymiennych dysz o budowie ułatwiającej czyszczenie. Wykończenie chrom. 
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Zdjęcie produktu referencyjnego:  

 
-ścianka prysznicowa z drzwiczkami, wys. 190 cm, szkło hartowane przezroczyste, ścianka dopasowana do 
wymiarów brodzika,  

 
- H.7. - Prysznic  
Kompletny zestaw umożliwiający korzystanie z prysznica wraz z baterią, brodzikiem, odpływem i innymi 
niezbędnymi do poprawnego funkcjonowania. 
Elementy składowe:  
- brodzik wpuszczany w podłogę,wymiary min.: 100x100cm  

 
-wylewka prysznicowa podtynkowa: bateria z mieszaczem podtynkowa, deszczownica, ramię ścienne 
Zdjęcie produktu referencyjnego: 

 
 
- H.9. - Umywalka wpuszczana w blat  
Kompletny zestaw umożliwiający korzystanie w umywalki z baterią i innymi niezbędnymi do poprawnego 
funkcjonowania i montażu elementami. 
Umywalka ceramiczna, wpuszczana w blat, biała, z korkiem typu klik-klak, przelewem oraz półsyfonem ze stali 
nierdzewnej. Wysokość montażu umywalki :90 cm. 
Przykładowa umywalka: 
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 - Bateria umywalkowa   
Bateria umywalkowa standardowa, jednouchwytowa, stojąca, posiadająca atest PZH, wykończenie - chrom.  
Minimalny przepływ 2,5l/min, perlator, giętkie węże przyłączeniowe, montaż jednootworowy, głowica 
ceramiczna 35mm. 
Przykładowa umywalka:  

 
 - Syfon umywalkowy  
Syfon umywalkowy 1 1/4", mosiężny z powłoką chromową, przykręcanym zamknięciem do czyszczenia syfonu 
i przesuwną rozetą.  
Zdjęcie produktu referencyjnego:  

 
 
- H.10. - Zlew gospodarczy   
Kompletny zestaw umożliwiający korzystanie ze zlewu gospodarczego z baterią i innymi elementami 
niezbędnymi do poprawnego funkcjonowania i montażu.  
Zlew wiszący, stalowy, wyposażony w korek i otwór przelewowy oraz syfon. Szerokość: ok. 63cm, długość ok. 
53cm, głębokość min. 22cm.  
Bateria dobrana do wybranego typu zlewu. Bateria powinna posiadać wyciąganą wylewkę. Zlew odporny na 
wysoką i niską temperaturę oraz działanie agresywnych środków chemicznych. 
Bateria 

 
Zdjęcie produktu referencyjnego:  
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Po zakończeniu montażu wszystkich urządzeń i armatury należy sprawdzić kompletność i prawidłowość 
wykonania i działania urządzeń zabezpieczających. 
Instalację należy przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej (ciśnienie nie mniejsze niż 0,9 MPa) oraz 
przeprowadzić dezynfekcję. 
Płukanie instalacji należy wykonywać w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych, w szczególności 
pozostałości w miejscach niektórych połączeń. Płukanie instalacji należy przeprowadzić silnym strumieniem 
wody, przy najwyższym ciśnieniu dyspozycyjnym na dopływie, przy całkowicie otwartych wszystkich 
zaworach. W przypadku konieczności opróżnienia instalacji zaleca się przedmuchanie powietrzem w celu 
osuszenia. Osuszona instalacja powinna być zamknięta. 
Instalację uważa się za szczelną, jeśli w ciągu 20 min. trwania próby manometr kontrolny nie wykaże spadku 
ciśnienia. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zaizolowaniem i zamurowaniem elementów 
instalacji. 
Montaż instalacji sanitarnych wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych" - tom I i II oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. 
2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Projektuje się odprowadzenie  ścieków bytowo-gospodarczych z budynku do projektowanego przyłącza 
kanalizacji sanitarnej. Sposób prowadzenia, średnice podejść pokazano na rzutach instalacji kanalizacji 
sanitarnej. Podejścia pod urządzenia prowadzić w bruzdach ściennych i posadzkach, zachowując spadki zgodnie 
z aktualnymi wymaganiami branżowymi. 
Podejście pod umywalki PVC Ø32/50mm, zlewozmywak PVC Ø50mm, podejścia dla więcej niż jednego 
urządzenia  PVC Ø75mm oraz podejście pod miski ustępowe PVC Ø110mm. 
 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji wod.-kan. 
Do wykonania robót instalacji wewnętrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien wykazać się możliwością 
korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 
do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych 
rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z 
tworzywa sztucznego systemowe, rur PVC, sprzętu do zagęszczania gruntu, wciągarki 
ręczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia wykopów. 
 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Instalacja wod.-kan.  
Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych 
branż.  
 
Projektowaną instalację wody zimnej ciepłej i cyrkulację należy podłączyć do istniejącej instalacji w budynku. 
Istniejące piony są prowadzone z piwnicy, projektowaną instalację należy podłączyć w strefie podwieszanego 
sufitu na 2 piętrze. 
Przewody główne prowadzone w ciągach komunikacyjnych III piętra wykonać jako stalowe ocynkowane 
gwintowane prowadzone pod sufitem w strefie podwieszanego sufitu.  
Przewody doprowadzające  wodę do poszczególnych urządzeń prowadzić w posadzkach i należy wykonać z rur 
wielowarstwowych łączonych przy pomocy złączek zaciskowych lub w innym systemie o podobnych 
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parametrach - rurę stalową należy wprowadzić do pomieszczenia z urządzeniami sanitarnymi - wykonać 
przejście na rury wielowarstwowe i pionem zejść w posadzkę. Przewody poziome oraz podejścia do armatury 
prowadzić w posadzkach i bruzdach ściennych. Przewody wodne prowadzone w bruzdach ściennych zaizolować 
otuliną z pianki polietylenowej PE o grubości 6 mm laminowanej z zewnątrz folią polietylenową. Średnice 
pokazano na rzutach oraz rozwinięciu. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, stalowych umożliwiających 
swobodne przemieszczanie się przewodu w ścianie. Przestrzeń między tuleją, a przewodem wypełnić masą 
plastyczną. W obszarze tulei nie wykonywać połączeń na przewodzie. Przewody poziome prowadzić ze 
spadkiem 0,3% w kierunku przyłącza zewnętrznego. Przewody mocować do ścian za pomocą uchwytów 
typowych dla wybranego systemu. 
Wodę należy doprowadzić do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskowych, spłuczek. Projektuje 
się umywalki wyposażone w armaturę pionową, zlewozmywaki wyposażone w baterie stojącą z ruchomą 
wylewką, a miski ustępowe wiszące ze spłuczkami podtynkowymi.  
W celu umożliwienia zdemontowania baterii bez odcinania całej instalacji, na podejściach do baterii zamocować 
zawory przepływowe, kulowe dn=15mm. 
Ciepła woda dostarczona z istniejącej instalacji w budynku. 
 
Załącznik do WT definiuje wymagania dotyczące minimalnej grubości izolacji cieplnej przewodów 
rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym 
przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania przy założeniu, że współczynnik przewodzenia 
ciepła materiału izolacyjnego wynosi λ = 0,035 W/(m·K). 

 
 
Po zakończeniu montażu wszystkich urządzeń i armatury należy sprawdzić kompletność i prawidłowość 
wykonania i działania urządzeń zabezpieczających. 
Instalację należy przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej (ciśnienie nie mniejsze niż 0,9 MPa) oraz 
przeprowadzić dezynfekcję. 
Płukanie instalacji należy wykonywać w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych, w szczególności 
pozostałości w miejscach niektórych połączeń. Płukanie instalacji należy przeprowadzić silnym strumieniem 
wody, przy najwyższym ciśnieniu dyspozycyjnym na dopływie, przy całkowicie otwartych wszystkich 
zaworach. W przypadku konieczności opróżnienia instalacji zaleca się przedmuchanie powietrzem w celu 
osuszenia. Osuszona instalacja powinna być zamknięta. 
Instalację uważa się za szczelną, jeśli w ciągu 20 min. trwania próby manometr kontrolny nie wykaże spadku 
ciśnienia. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zaizolowaniem i zamurowaniem elementów 
instalacji. 
Montaż instalacji sanitarnych wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych" - tom I i II oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. 
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- Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, DTR zaprojektowanych urządzeń 
oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” wydanymi przez COBRTI INSTAL. 
- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu zamontowanych 
urządzeń co do zgodności z dokumentacją, 
- Próbę szczelności należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których prowadzone są 
przewody badanej instalacji. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W 
przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie 
przeprowadzić całą próbę od początku. Po stwierdzeniu szczelności należy poddać instalację próbie  
odwyższonego ciśnienia. 
- Przed oddaniem do eksploatacji, po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalację wody należy przepłukać w 
celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych. Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu 
dyspozycyjnym. Po płukaniu instalację napełnić wodą filtrowaną tak, aby nigdzie nie pozostały poduszki 
powietrza. 
 
5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Projektuje się odprowadzenie  ścieków bytowo-gospodarczych z budynku do istniejącej instalacji w budynku 
poprzez istniejące piony. Całą wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC/PP łączonych na wcisk 
na uszczelkę gumową. Sposób prowadzenia, średnice podejść pokazano na rzutach i rozwinięciu instalacji 
kanalizacji sanitarnej. Ścieki z nowoprojektowanych pomieszczeń należy odprowadzić poprzez projektowany 
poziom prowadzony w przestrzeni sufitu podwieszanego II piętra - istniejący sufit podwieszany systemowy 
należy zdemontować na czas robót i ponownie zamontować - obniżyć w sposób zakrywający przewody 
kanalizacji sanitarnej. W Pomieszczeniach wc na II piętrze także należy dokonać demontażu sufitów 
podwieszanych. Pomieszczenie które nie są objęte przebudową, ale będą w nich prowadzone roboty budowlane 
należy po zakończeniu budowy doprowadzić do stanu pierwotnego - sprzed rozpoczęcia robót. 
Podejścia pod urządzenia prowadzić w bruzdach ściennych i posadzkach, zachowując spadki zgodnie z 
aktualnymi wymaganiami branżowymi. Przejścia przewodów przez ściany budynku wykonać w tulejach 
ochronnych, stalowych z wypełnieniem masą plastyczną. 
Podejście pod umywalki PVC Ø32/50mm, zlewozmywak PVC Ø50mm, podejścia dla więcej niż jednego 
urządzenia  PVC Ø75mm oraz podejście pod miski ustępowe PVC Ø110mm. 
- Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 
a) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody b) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza 
się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.  
 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne. 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- elementy kompensacji, 
- lokalizacja przyborów sanitarnych. 
8.3. Odbiór częściowy. 
a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, 
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, 
b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 
i dokonany zapis w dzienniku budowy 
8.4. Odbiór końcowy. 
a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy przedłożyć protokoły 
odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją 
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techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub innych warunków technicznych 
b) przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokół odbiorów częściowych i 
prób szczelności 
c) w szczególności należy skontrolować 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających 
- wielkość spadków przewodu 
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych 
- prawidłowość wykonania odpowietrzników 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 
- prawidłowość ustawienia wydłużek armatury 
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 
- jakość wykonania izolacji cieplnej 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S.01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 
 
10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
PN-B-10720:1998 - Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - 
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne - Sieć 
wodociągowa przeciwpożarowa 
PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 1 DLA MORSKIEGO ODZIAŁU 

STRAŻY GRANICZNEJ W GDAŃSKU– KAT. OB.BUD.XII 

 

 
Inwestor:         Morski Odział Straży Granicznej im. Płk. Karola Bacza z siedzibą w 
     Gdańsku, ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk   
Adres obiektu:      80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35, działka nr 4/6 jedn. ewid. 2261011 
Gdańsk, obręb ewid. 2261011.046 

Rodzaj opracowania:  Elektryczna 

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

WEWNĘTRZNE 

Kod CPV 45316000-5 

INSTALOWANIE SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH 

I SYGNALIZACYJNYCH 
SPIS TRESCI: 

01. Część ogólna 

02. Materiały 

03. Sprzęt 

04. Transport 

05. Wykonanie robót 
06.Kontrola jakości robót 
07. Obmiar robót 
08.Odbiór robót 
09.Podstawa płatności 

10. Przepisy związane 
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UWAGA: 

W niniejszej SST przyjęto numerację działów jak w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 01 – „WYMAGANIA 

OGÓLNE” kod CPV 45000000-7 

Warunki ogólne dla kolejnych działów niniejszej specyfikacji znajdują się pod 

odpowiednimi numerami STWiORB nr 01. Należy je brać pod uwagę przy realizacji zadania. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z instalacja elektryczna. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie odcinków nowej instalacji elektrycznej w budynku. 
Zakres robót obejmuje: 
- instalacje oświetlenia wewnętrznego podstawowego, 

- instalacje gniazd wtykowych - ogólnego przeznaczenia, 
- instalację połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych, 
- instalację przeciwporażeniową, 

1.4. Określenia podstawowe 

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

normach i przepisach, których zestawienie podano w pkt. 10 SST 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno 

budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

- Wszelkie materiały muszą posiadać atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do 

stosowania na rynku polskim. Rodzaje (typy) materiałów, urządzeń, osprzętu i materiałów 

pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z 

obowiązującymi normami. Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej można zastąpić równoważnymi stosując te same 

parametry techniczne i wymagania funkcjonale poparte certyfikatami, świadectwami 

dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
- 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. 
- 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 
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zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mieć możliwość 
korzystania z następującego sprzętu: 

młot udarowy elektryczny 

wiertarka elektryczna 

bruzdownica 

spawarka 

przyrządy testujące i pomiarowe 

koparka łańcuchowa do rowów kablowych 

podnośnik montażowy PHM samochodowy 

przyczepa do przewożenia kabli 
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samochód samowyładowczy 

samochód skrzyniowy 

spawarka elektryczna prostownikowa 

Żuraw samochodowy 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń elektrycznych powinien odbywać 
się środkami i urządzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanymi, zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego. Kable przewozić na bębnach. Podczas transportu końce 

wszystkich kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami 
środowiska W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 

zapobiegający ich zniszczeniu. 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się 
w warunkach uniemożliwiających ich zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie się ich 

jakości na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania 

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wykonawca na Żądanie przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne: 

> Zasilanie będzie prowadzone z instalacji istniejącej, z dotychczasowej lokalizacji. 

Instalację gniazd wtykowych prowadzić obwodami otwartymi osobnym przewodem YDYp 

3x2.5 mm2 w tynku i rurach Instalację oświetleniową prowadzić przewodami YDYp 

3x1.5mm2. 

> Typy opraw dobrać w uzgodnieniu z Inwestorem. 

> Ochronę przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową wykonać jak w całym budynku 

> Badania elektryczne i natężenia oświetlenia zgodnie z wymaganiami norm 

5.2.Trasowanie 
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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. Poziome 

prowadzenie przewodów nalepy przewidzieć na wysokości 2.2m. Wyłączniki oświetleniowe 

należy montować na wysokości 1.4 m od strony klamek drzwiowych, dla toalet po stronie 

zewnętrznej. 

5.3.MontaŜ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

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

bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 

oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4.Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

a) wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. musza być 
chronione przed uszkodzeniami. 

b) przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

c) przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 



 

 

4 

 

d) obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi musza 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.MontaŜ sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych. 

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

mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć 
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych 

elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub 

rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw wieszakowych 

montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub 

wbetonowanie. 

Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa 

sztucznego. 

Zawieszenie opraw wieszakowych 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 powierzchnia podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 

kanałach. Rury i kanały musza spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

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

najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na 

drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako 

sztywne lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej 

instalacji. 

> Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 

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

5.7. Układanie przewodów 
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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 
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wciągniętymi w nie wcześniej 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. 

5.7.2 Przewody izolowane kabelkowe. W zależności od rodzaju pomieszczeń instalacje 

należy układać: 

−  w wykonaniu zwykłym, 
− w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

−  bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 

−  na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 

−  pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
−  na korytkach prefabrykowanych metalowych, 

−  w listwach PCW. 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i 

osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego 

pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po 

dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelniaczy. 

a) Układanie przewodów na uchwytach 

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości 

pomiędzy uchwytami nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 

m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości miedzy nimi ze 

względów estetycznych były jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowały się w pobliżu 

sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów 

pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 
b) 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 dławików. 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. 
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c) Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie zamontowania 

konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na 

konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw. 

d) Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie zamontowania listwy PCW na 

ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenia 

przewodów w listwie, założenia i zamocowania 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 
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skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja 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 

Inwestora. 

Przewody musza 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 nakrętka oraz 

pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją 
w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 

zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 

uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) 
powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się 
zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.9. Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń Żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

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

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

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

odbiornika i warunków technologicznych. 
> Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 

bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
> Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 

amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy 

wykonać: przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, przewodami 

izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, przewodami izolowanymi 
wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

5.10.MontaŜ tablicy rozdzielczej i złącza kablowego 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 

dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 

konstrukcja wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. Tablice w 

obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych 

zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzenia należy: 

a) zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 
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b) dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 

c) założyć osłony zdjęte w czasie montażu 

d) podłączyć obwody zewnętrzne 

e) podłączyć przewody ochronne 

5.11. Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku 

5.11.1. Zwody poziome 
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Sztuczne zwody piorunochronie należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 

wsporników. 
Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy instalować co 

najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 

cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 
5.11.2.Przewody odprowadzające 

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na 

wspornikach i uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy 

zwodach poziomych. Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej 
trasie pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów 

odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy 

probierczych. 

5.11.3. Uziomy 

Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub 

pionowe. Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozja powłokami nie 

przewodzącymi. Do uziomu należy podłączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia 

metalowe. 

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: 

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji 

b) pomiar rezystancji izolacji odbiorników 

c) pomiary impedancji pętli zwarciowych 

d) pomiary rezystancji uziemień 
5.13. Demontaż instalacji elektrycznych 

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb należy wykonać 
demontaż instalacji wraz z osprzętem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy 

odtworzyć ubytki tynków. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 

6.2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 

podlegać: 

a) zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, a w wypadku jej braku zgodnie z 

punktem 6.1 

b) właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, 

c) załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, 

d) wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
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7.OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarów jest 
komplet robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Badania i pomiary odbiorcze. 

Każda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji winna być poddana oględzinom 

i próbom, celem sprawdzenia czy zostały spełnione wymagania norm. Do przeprowadzenia 



 

 

8 

 

prób zobowiązany jest Wykonawca (wykonuje sam lub zleca wykonanie). Przed 

przystąpieniem do prób wykonujący sprawdzenie powinien zapoznać się z dokumentacją 
techniczną i protokołami oględzin i prób cząstkowych wykonanych podczas montażu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

przewody prowadzone w tynku, 

uziom otokowy, 

kable nn. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 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. 

8.3. Odbiory częściowe są dokonywane, jeśli zakres podział robót tego wymaga 

8.4. Odbiór końcowy. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót. Odbiór końcowy dokonuje się w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego. 

W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

> Normy 

PN-87/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody o izolacji i powłoce poliwinylowej, okrągłe. 
PN-87/E-90054 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji poliwinylowej. 
PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

Norma PN IEC 60364 –6 – 6 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
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PN-EN 12464 -1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach. 

PN-IEC - 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; 

PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

PN-93/E -05009/443 – Ochrona przeciwprzepięciowa 

PN-IEC 439-1+AC: 1994 - Szafy i tablice rozdzielcze niskiego napięcia. Próby. 
PN-74/E-01007 - Szafy elektryczne prefabrykowane. Nazewnictwo i określenia. 

PN-90/E-06150.10,20,30,41,51,61,71 - Urządzenia zasilające i rozdzielcze niskiego napięcia. 

PN-89/E-06157.01-03 - Złącza mechaniczne niskiego napięcia. 
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PN-91/E-06160.10,20 - Bezpieczniki sieciowe topikowe niskiego napięcia. 

PN-90/E-93002. - Rozłączniki dla instalacji budownictwa ogólnego. 
PN-90/E-93003. - Wyłączniki instalacyjne. 

PN-87/E-93100.01-06. - Elektryczne wyposażenie instalacyjne. 

PN-84/E-02033. - Elektryczne oświetlenie pomieszczeń. 

PN-IEC-598-1+A1: 1994. - Oprawy oświetleniowe. Informacje ogólne i wymagania. 
PN-84/E-06310. - Oprawy dla oświetlenia przemysłowego. 
PN-84/E-06311. - Oprawy dla oświetlenia domowego i pomieszczeń publicznych. 

PN-76/E-06231. - Radioelektryczne zakłócenia przemysłowe. Oprawy świetlówek. 
Dopuszczalne poziomy zakłóceń. 

PN-92/E-05009. - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczeństwo. 

PN-76/E-05125. - Elektryczne linie sygnalizacyjne. Koncepcja i wykonanie. 

> Przepisy 

Ustawa „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami, 

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej - tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz 1229, 

Ustawa o badaniach i certyfikacji Ustawa o normalizacji z 12. września 2002 r, 

Ustawa „Prawo energetyczne” z 10. kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, 

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie z 7 kwietnia 2004 r, 

 
 






























