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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

 
SST – 01.   WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.0. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora 
Specyfikacja Techniczna ST-01. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 

wykonane w ramach inwestycji pt.: 

ROBOTY  REMONTOWE  BUDOWLANE - Budynek Szkoły w 
Żytowiecku 

 
lokalizacja – Szkoła Podstawowa w Żytowiecku. 63-805 Łęka Mała. Żytowiecko 46 

  
1.2. Przedmiot i  Zakres Robót objętych ST 

 
1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna robót 

przy „ROBOTY  REMONTOWE BUDOWLANE - Budynek Szkoły w Żytowiecku” 
 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

       

– roboty remontowe i renowacyjne, Kod CPV 45453000-7 
– roboty rozbiórkowe i demontażowe, Kod CPV 45111100-9 

– tynkowanie, Kod CPV 45324000-4 
– pokrywanie podłóg i ścian (okładziny posadzkowe i ścienne) Kod CPV 45430000-0 

– roboty malarskie, kod CPV 45442100-8 
– roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, Kod CPV 45450000-6  

– roboty w zakresie instalacji elektrycznych, Kod CPV 45310000-3 

– roboty murarskie, Kod CPV 45262500-6 
– roboty w zakresie instalacji elektrycznych, Kod CPV 45310000-3 

– tynkowanie i sucha zabudowa z płyt STG, Kod CPV 45324000-4 
– roboty w zakresie stolarki budowlanej, Kod CPV 45421000-4 

– pokrywanie podłóg i ścian (okładziny posadzkowe i ścienne) Kod CPV 45430000-0 

– hydraulika i roboty sanitarne, Kod CPV 45330000-9 
– roboty w zakresie stolarki budowlanej, Kod CPV 45421000-4 

   
 

1.3. Zakres stosowania ST 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi w spisie treści 
Specyfikacjami Technicznymi. 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
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- inwentaryzacja po wykonawcza 

- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 

mediów potrzebnych Wykonawcy 
 

 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych 

 
1.5.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Przedmiarem 
Robót, ST i poleceniami Inspektora nadzoru . 

 

1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją 
Przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Przedmiarem Robót i Specyfikacją 
Techniczną i Projektem Budowlanym 

Dane określone w Przedmiarze Robót i Specyfikacji Technicznej 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 bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z projektem Budowlanym, 

Przedmiarem Robót i SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 
1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa 

 

a) SST, Przedmiar robót i inne zalecenia Inwestora. 
 

1.5.1.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich 

wymaganych prawem polskim dokumentów budowy.   

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
 

1.5.1.5. Kierownik Budowy 

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy oraz kierowników robót 
posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiązków Kierownika 

Budowy należy przyjąć wg ustawy "Prawo budowlane" z 7.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami oraz 
przepisów powiązanych. 

 

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami 
Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy przedkładają swoje 

uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robót Budowlanych. 
Wykonawca Robót Budowlanych przekazuje w/w dokumenty każdemu z zainteresowanych 

podwykonawców. 
Wykonawca Robót Budowlanych winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do kontynuacji prac 

przez podwykonawcę. Procedury i niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia Inspektor z 

ramienia Inwestora wszystkim podwykonawcom. 
 

Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie wewnętrznym 
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oraz w interpretacji poszczególnych zadań. 

W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Inspektora Nadzoru. 

Należy informować Inwestora i Inspektora Nadzoru o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie 
zadań. 

 
 

 

 
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 

 
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Inwestor w terminie określonym w  umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.   

 

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdującymi się na nim 

obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz 
podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego,  w okresie trwania 

realizacji budowy, 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, oraz wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we własnym zakresie. 
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

-zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, 

-zabezpieczenia i konserwację przewodów, sieci 
-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów 

budowlanych 
-zabezpieczenie wymaganych warunków wiązania dla betonów fundamentu, podłoży, podkładów i 

posadzek. 

 
1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 
-Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych 

instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem i Użytkownikiem z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie działki oraz 
poza nią zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych. 

Wykonawca Robót budowlanych sporządza  plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 
-instalacji placu budowy: pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, warunków BHP, ogrodzenia, 

oświetlenia, pojemników na odpady, usuwanie śmieci i odpadów 
-organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji  i 

innych instalacji. 

-czynników mogących stwarzać zagrożenie 
-wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy) 

-usytuowania w obrębie terenu budowy stref magazynowania i składowania materiałów budowlanych, 
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i 

pomocniczego 

-oszczędnego gospodarowania przestrzenią, koniecznego do przeprowadzenia budowy 
-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót 

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej – rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych 
wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami 

dojazdowymi, 
-zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 

-zapewnienia ochrony zdrowia 

-rozmieszczenia sprzętu ratunkowego niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych 
-zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia 
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1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie Budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora. 
 

1.5.4. 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 wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione 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 i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie 

miał szczególny wzgląd na: 

1) 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. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy. 

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. 
 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
 

1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako 
osoby odpowiedzialnej za te prace. 

Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, 
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ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć 

pracowników w wymagany sprzęt ochronny. 

Kierownik budowy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaże z pouczeniem o 
pierwszym działaniu w razie wypadku  oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a także odpowiada 

za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników. 
Wykonawca Robót Budowlanych jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują cały zakres zadania 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego. 

Szczegółowe dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę 
Robót Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 
 

1.6. Określenia podstawowe 
Zamawiający/Inwestor – Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 63-125 Poniec 

Wykonawca/Wykonawca robót budowlanych – zwycięzca przetargu na wykonanie robót 

budowlanych. 
Użytkownik – instytucja lub osoba wytypowana przez Inwestora do administrowania i użytkowania 

obiektu. 
Inspektor – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiającego, upoważniona do 

nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

Księga Atestów - zebranie i logiczne ułożenie wszystkich atestów materiałów i urządzeń zgodnie z 
wykonywanymi robotami. . Księga prowadzona powinna by na bieżąco, a po zakończeniu budowy 

przekazana Inwestorowi w wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunków odbioru 

obiektu  przez Inwestora od Wykonawcy. 

Księga Odbiorów – integralnie związany z Dziennikiem Budowy /w którym odnotowuje się datę, 

pozycję oraz główne zalecenia i wynik odbioru/ uporządkowany, spięty w całość, dokładny rejestr 
wszystkich odbiorów częściowych wraz z ich pełną dokumentacją, a w przypadku robót zanikających i 

zakrywanych na życzenie Inspektora Nadzoru lub Inwestora, dodatkową inwentaryzacją fotograficzną 
tych robót. Pozycja odbioru w księdze odbiorów musi się pokrywać z pozycją w dzienniku budowy. 

Księga prowadzona powinna by na bieżąco, a po zakończeniu budowy przekazana Inwestorowi w 

wersji na papierze oraz cyfrowej. Stanowi to jeden z warunków odbioru obiektu  przez Inwestora od 
Wykonawcy 
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 

ST – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

 
2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
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Stosowane urządzenia i materiały powinny posiadać stosowne atesty do ich zastosowania. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zebranie i logiczne ułożenie wszystkich atestów zgodnie z 

wykonywanymi robotami w Księdze atestów. Wykonawca obowiązany jest również przekazywać 
Inspektorowi kolejne księgi atestów zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbiorów częściowych. 

Jakość materiałów i urządzeń powinna umożliwiać ich długotrwałe użytkowanie oraz zapewnić 
bezpieczeństwo użytkownikom. 

 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 
Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na 

terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg 
potrzeb. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inwestora i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

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

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 
 

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy 
zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. 

Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w 

opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające 
dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni 

stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów 

i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 
 

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju 

i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do 
wysokości nie przekraczającej 10 warstw. 

 
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 

2) 5m - od stałego stanowiska pracy 
 

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko 
ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. 

 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych 

linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, 

a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku 

materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca 
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jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.5. Równoważne zastosowanie materiałów 

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w 
dokumentacji projektowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się 

zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywane w dokumentacji, tj. spełniających 

wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji 
projektowej lub lepsze. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie. 
Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w umowie. 
Jeżeli zaistnieje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

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

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 
1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 

2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony 
3) obsługiwany przez przeszkolone osoby 

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta 

5) używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym 
 

Sprzęt będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. Dokumenty 

uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla organów kontroli 
w miejscu eksploatacji. 

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i  innych urządzeniach technicznych powinny 

być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące na 
tych stanowiskach. 

Stanowiska operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny 
być: 

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami 

2) osłonięte w okresie zimowym 
Zabezpieczenia te nie mogą ograniczać widoczności operatorowi. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora. 

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

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody właściciela danej drogi. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby ograniczyć ilość 

przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka transportu. 
Wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 
Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie 

materiału. 

Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi 
żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed 

wypadnięciem lub przemieszczaniem. 
 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, zatwierdzoną przez organ władzy budowlanej 
dokumentacją, decyzją pozwolenia na budowę oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na koszt 

Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a także stosowne Polskie Normy 

i Normy Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia pracowników oraz 

osób postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie stanowić zagrożenia dla 
środowiska naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany i ustalony z odpowiednimi organami 

administracji państwowej. 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
                                          

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
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odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 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 będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora 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. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora . 

 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST i Projektu Budowlanego na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 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 ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją  i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 
 

6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 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. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodnienie przez Inżyniera 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, 
 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia, pozycje 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 szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

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

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

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

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

6.8.2. Rejestr  Obmiarów 

Wykonawca powinien dokumentować obmiary wykonanych Robót w książce obmiarów, stanowiącej 
dokumentację budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarów. 

 
 

6.8.3. 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. 
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Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

operaty geodezyjne 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru Robót, 
protokoły narad i ustaleń, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu /projekt wykonawczy/ 
korespondencję na budowie 

Księga Atestów 

Księga Odbiorów. 
 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na 

życzenie Inwestora. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Przedmiarem Robót i ST 

w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej 

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, 
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami 

nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. 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 przez cały 

okres trwania Robót. 
 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
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umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

inspektorem. 
 

 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z : 

1) SIWZ 

2) Ofertą 
3)  przedmiarem robót 

4)  ustaleniami z Inwestorem 
5) ustaleniami z Użytkownikiem zatwierdzonym przez Inwestora 

6) wiedzą i sztuką budowlaną 

7) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
8) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu 

robót 
 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 

później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Przedmiarem Robót, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

 
8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 

Inspektor. 
 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie zakrytej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności, nakaże sposób 

postępowania i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo 
użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji Umowy. 
2. Księga atestów 

3. Księga Odbiorów 

4. Recepty i ustalenia technologiczne. 
5. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

6. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

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

9. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów         
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

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

urządzeń i sieci. 
11. Geodezyjną inwentaryzację po wykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

12. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej. 

13. Instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 
14. Oświadczenie kierownika budowy: 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 
 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Przedmiarze Robót. 

 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
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 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- przedmiar robót 

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
- umowa z Inwestorem 

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 

- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 
- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 
- Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych 

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. 
- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z późn. zm. 

I powiązane rozp. 

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane 
rozp. 

- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z późn. zm. i 
powiązane rozp. 

- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane rozp. 
- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.1994r z późn. zm. i powiązane rozp. 
- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm.          

I powiązane rozp. 

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 
– normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

 

SST – 02.    Roboty ziemne  

 
 

1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem wykopów w gruntach II - IV kategorii w 
związku z realizacją zadania „ROBOTY  REMONTOWE  BUDOWLANE - Budynek Szkoły w 
Żytowiecku” 

2.Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1 

3.Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu wykopów w 
gruntach II - IV kategorii . 

4.Określenia podstawowe 

Podane określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST 
01 „Wymagania ogólne " 

5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 01. 
”Wymagania ogólne”. 

6.Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

Grupa robót:  451     Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót:  4511    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
Kategoria robót:  45111    Roboty ziemne 

7. Materiały (grunty) 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym. 
 
8.Sprzęt 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST 01. 

9. Transport 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST 01. 

10. Wykonanie robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST 01. 
Napotkane w obrębie wykopu przewody i kable należy zabezpieczyć według wymagań użytkowników    
tych urządzeń. 

11. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01. 

12. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wykopu 



Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych 

Żytowiecko - Szkoła 

19 

 
13. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01. 

 
14. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01. 

15. Przepisy związane 

 PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
     PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

     PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  
 i jednostki miary. 

     BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

     PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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SST – 03.    Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

 

1.    Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych przy realizacji zadania „ROBOTY  
REMONTOWE  BUDOWLANE - Budynek Szkoły w Żytowiecku” 

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 rozbiórek i demontaży występujących podczas realizacji zadania. 

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

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z przedmiarem 
robót, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

2.1.Dla robót materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

– młotki i młoty 

– przecinaki 

– kilofy 

– elektronarzędzia 

4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Roboty rozbiórkowe 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne". 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić narzędzia i sprzęt. 

 Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach 
urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież 
roboczą oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi. 

 Materiały uzyskane z rozbiórek lub porządkowania placu budowy pozostają własnością 
Inwestora i zostaną usunięte w miarę postępu robót w miejsce wskazane przez 
Inwestora. Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie dodatkowe materiały i produkty 
odpadowe uzyskane z rozbiórek oraz porządkowania placu budowy są usuwane do 
zakładu gospodarki odpadami upoważnionego do ich przyjęcia zgodnie z odpowiednimi 
wymaganiami ustawowymi i, jeżeli to będzie wymagane przez Inspektora nadzoru, 
przedstawi pisemne potwierdzenie o tej treści. 

 

6.Kontrola jakości robót 

 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 
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7.  Obmiar robót 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w przedmiarze robót i SST 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1.Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor. 
10.2.Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora. 
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SST – 04.    Podkłady i podsypki 

 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem niezbędnych podkładów i podsypek przy 
realizacji zadania „ ROBOTY  REMONTOWE  BUDOWLANE - Budynek Szkoły w Żytowiecku „. 

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 robót podkładowych i podsypkowych występujących w trakcie realizacji zadania. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z przedmiarem 
robot, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1.Grunty do wykonania podkładu 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 
pospółek: 

– uziarnienie do 50 mm, 
– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
– zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.2 Do wykonania podkładu. należy stosować piasek zwykły. 

 

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 

4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Warstwy filtracyjne, podsypki 

Wykonawca wykona roboty zgodnie z przedmiarem robot 

Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie mniejszy od Js=0,9 według próby normalnej Proctora. 

Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą. 

 (4) Całkowita grubość podkładu według przedmiaru robót. 

 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej Proctora. 
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6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót podano w SST-01. 
Sprawdzenie i odbiór robót  powinny być wykonane zgodnie z normami 

6.2.Wykonanie podkładów 
Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w przedmiarze robót: 
 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Cena obejmuje: 

– wyznaczenie zarysu podkładu i podsypki, 
– dostarczenie materiału 
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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SST – 05.    Roboty murowe 
 
.   

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych niezbędnych do wykonania zadania. 

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 murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów. 

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. 

2.  Materiały 

2.1. Wyroby ceramiczne 

2.1.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

 Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
a) Masa 3,3-4,0 kg 
b) Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
c) Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 
10% cegieł badanych. 
d) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
e) Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

f) Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm
3 

g)  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
h)  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 
uszkodzeń po badaniu. 
i)  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne 
cegły nie rozpadła się. 

2.1.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

 Wymiary jak poz. 2.1.1. 
a) Masa 4,0-4,5 kg. 
b) Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
c) Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
d) Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
e) Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
f) Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość 
cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2. Bloczki betonowe 
Wymiary: 25 x 25 x 14 
Wymiary: 25 x 12 x 14 

 
2.3. Pustaki ścienne Porotherm 25 P+W 

a) wymiary: 25 x 24,8 x 23,8 cm 
b) wytrzymałość średnia: 10 i 15 MPa 
c) Współczynnik przenikania ciepła: U=1,03 zaprawa zwykła [W/m

2
 x K] 

 

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

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

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

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

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 

a) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

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

d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
e) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm, 
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– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-
malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 

 Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
a) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.3. Mury z bloków POROTHERMU 

Poziomowanie podłoża. Podłoże pod pierwszą warstwę pustaków musi być równe. Trzeba 
je wypoziomować, aby uniknąć spotęgowania odchyleń podczas murowania. Można to zrobić 
przy użyciu poziomicy wężowej albo za pomocą niwelatora. 

Przygotowanie pustaków. Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć pustaki, 
co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość 
wody niezbędna jest do prawidłowego wiązania zaprawy murarskiej i do tego, by po 
zakończeniu procesu wiązania miała ona odpowiednią wytrzymałość. Szczególnej staranności 
należy dołożyć w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane 
jest nawet zdjęcie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. 
W przypadku temperatur niższych dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej płaszczyzny 
stykającej się z zaprawą. 

Pierwsza warstwa zaprawy. Przystępując do prac murarskich postępujemy analogicznie, jak 
w przypadku murowania z tradycyjnych formatów ceramicznych. Zaczynamy od ułożenia 
warstwy wyrównawczej, którą  wykonujemy z zaprawy murarskiej rozłożonej równomiernie na 
całej szerokości muru. W przypadku murowania pustaków na fundamencie warstwę 
wyrównawczą układa się na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii 
izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podłoża, zwilżeniu pustaków i przygotowaniu 
zaprawy można przystąpić do murowania.  

Kolejne warstwy narożników W każdym narożniku najlepiej jest ułożyć minimum trzy 
warstwy pustaków zanim wypełni się odcinki ścian pomiędzy nimi. Fachowo określa się 
to  „wyciąganiem narożników”. Pustaki w narożnikach muszą być ułożone naprzemiennie. 
Należy zadbać o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustaków we wszystkich 
narożnikach 

 
Sprawdzanie pionu Kontrolę pionowego wykonania muru powinno się przeprowadzać przy 
użyciu poziomicy, po ułożeniu każdej kolejnej warstwy pustaków w narożniku. Kontrolę 
poziomego ułożenia pustaków pomiędzy narożnikami, umożliwi rozciągnięcie sznurka 
murarskiego 

 Łączenie poziome Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania pionowej 
spoiny pomiędzy pustakami. Niezbędna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy używa się więc 
tylko do łączenia kolejnych warstw pustaków, nakładając ją kielnią murarską, koniecznie 
równomiernie, na całą górną powierzchnię już ułożonej warstwy elementów. Grubość warstwy 
zaprawy po wmurowaniu pustaków powinna wynosić 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co 
pozwala na zachowanie modułu wysokości (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) równego 
250 mm. Za niepoprawne uważa się rozkładanie zaprawy w postaci tzw. "placków". 
Rozkładanie zaprawy w postaci pasów wzdłuż krawędzi muru jest dopuszczalne tylko pod 
warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nośności muru z uwzględnieniem rzeczywistej 
szerokości spoiny. Należy mieć jednak na względzie, iż stosowanie tego sposobu układania 
zaprawy zmniejsza nośność muru nawet o ponad 50%. 

Uwaga! zaprawę należy układać na całej szerokości muru. 
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 Łączenie pionowe Pustaki kolejno wmurowywane w warstwę łączy się ze sobą tylko na pióro 
i wpust. Ich boczne powierzchnie są tak wyprofilowane, że połączenie to zapewnia 
odpowiednią wytrzymałość i szczelność muru. Aby uniknąć zrolowania się zaprawy, pustaki 
trzeba wsuwać od góry w wyprofilowania już ustawionych elementów i dopiero potem 
dociskać do zaprawy. 

 Ustawianie pustaków. Podczas murowania ścian bardzo przydatny jest sznurek murarski, 
który rozpina się pomiędzy gotowymi narożnikami. Ułatwia on zachowanie jednego poziomu 
dla wszystkich pustaków układanych w warstwie. Ustawienie pustaka dopasowuje się do 
wysokości sznurka i ułożenia innych pustaków, korzystając przy tym z gumowego młotka. 

 
 Ściana pomiędzy narożnikami. Wykonuje się ją dopiero, gdy w narożnikach ułożone są 
pierwsze warstwy pustaków. Wcześniej trzeba sprawdzić, czy poziom pustaków w 
narożnikach jest identyczny. Pomóc w tym mogą pionowe łaty z naniesionymi poziomami 
kolejnych warstw. 

  
Uwaga! Murowanie kolejnych warstw ściany zawsze rozpoczyna się od narożników. 

 
l) Przewiązania w murze. Pustaki układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający 
prawidłowe ich przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym 
wypadku nie mogą się pokrywać, lecz muszą być przesunięte o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu 
jest wysokością pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to możliwe, zaleca się wykonanie przewiązania 
poprzez przesunięcie wynoszące pół pustaka w dwóch sąsiadujących warstwach muru. W 
przypadku ściany Porotherm o niemodularnej długości (tj. różnej od n x 12,5 cm) konieczne 
jest stosowanie elementów uzupełniających w postaci pustaków docinanych, które zaburzają 
regularny układ przewiązań w murze i powodują mniejsze, niż 10 cm przewiązanie. 
Przewiązanie elementu murowego uzupełniającego nie może być jednak mniejsze niż 4 cm. 
Przewiązania takie nie powinny pokrywać się ze sobą w kolejnych warstwach. Pustaki 
docinane należy wmurowywać w miarę możliwości w środkowej części ściany, a nie przy jej 
krawędziach. 

  

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

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

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

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
 

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

 
3  

10 

 
6 

20 

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

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 
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Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 

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

 
1 

10 

2 
10 

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

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

 

 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m

2
 muru o odpowiedniej grubości. 

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

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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SST -06 Roboty elektroinstalacyjne 

 

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 
 
WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych ogólnego przeznaczenia oświetleniowej i gniazd 
wtykowych 230 V i siłowej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania instalacji: 

– oświetleniowej 
a) gniazd wtykowych 230V i zasilania odbiorników  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST. 
 
MATERIAŁY 
Materiały do wykonania instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych określa 
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i 
BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie 
inwestora. 

Oświetlenie pomieszczeń budynków należy wykonać przy wykorzystaniu opraw  zgodnych z 
przedmiarem robót, należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 
zgodnym z przedmiarem robót i izolacji U = 750 V. 
Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych należy stosować  gniazda z tworzywa 
sztucznego wyposażone w kołek ochronny. Do zasilania gniazd stosować przewody kabelkowe z 
żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm

2
 i napięciu izolacji  U = 750 V. 

 
TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU 
a) Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami inwestora przy przestrzeganiu poniższych zasad: 

– zapewnienie równomierności obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorców 1-fazowych; 

 mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych i wyłączników w sposób nie 
kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia; 

 poprawnego rozmieszczenia sprzętu w łazienkach z uwzględnieniem przestrzeni 
ochronnych; 

 jednakowego położenia wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeniu; 

 instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim 
położeniu, aby styk ten występował u góry; 

 podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki 
sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód 
centralny do prawego bieguna. 

 
b) Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 
c) Układanie przewodów p/t 

bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku; 
przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w wiązce należy je tak ułożyć by, odstępy między 
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przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm; 
przewody zaleca się układać jednowarstwowo; 
zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 
konstrukcję; 
zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno - 
budowlanych. 
 
d) Osadzenie puszek 
Puszki p/t należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków 
rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna 
(zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy 
w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych przewodów. 
 
e) Mocowanie kanałów instalacyjnych 
Kanały instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych. 
 
f) Mocowanie korytek kablowych 
Korytka kablowe należy mocować do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych przez 
przykręcenie. W miejscach zmiany kierunku korytka należy wykonać łuk na korytku. 
 
g) Układanie i mocowanie przewodów 

– w korytkach kablowych przewody należy układać bez ich mocowania; 
c) przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 

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

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

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

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

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

 
h) Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
– łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. nie 

wolno stosować połączeń skręcanych; 
a) przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia; 
b) do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do 
jakich zacisk ten jest przystosowany; 
c) długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie; 
d) zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych; 
e) końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek)powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami. 
 
i) Montaż sprzętu i przewodów 
– gniazda wtyczkowe p/t i łączniki p/t należy mocować w uprzednio zainstalowanych puszkach; 
 
j) Montaż opraw oświetleniowych 

– przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych; 

a. dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania 
złączy przelotowych. 

 
k) Instalacja oświetleniowa 
W budynkach przewidziano zainstalowanie opraw oświetleniowych   
Do zasilania opraw należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi .Przewody należy 
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układać w tynku. 
W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny. 
 
l) Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych 
Do zasilania gniazd należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 
mm

2
 i napięciu izolacji U=750V. Przewody należy układać w korytkach kablowych, na tynku na 

uchwytach, pod tynkiem oraz w kanałach instalacyjnych przypodłogowych. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
a) Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy wykonaniu 
instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i 
ST. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez inwestora dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić inwestora o rodzaju i terminie 
badań. 
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji inwestora. 
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inwestora założonej jakości. 
Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom nam określających procedury badań. 
 
b) Kontroli jakości materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
ST oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację inwestora. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
 
c) Kontrola jakości wykonania robót. 

Kontrola jakości wykonania robót podlega zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST, 
zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montażowych wykonawca ma obowiązek uzgodnić z inwestorem. 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu 
oddzielnie od strony zasilania: pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 
1000V; rezystancja izolacji mierzenia między badaną fazą i pozostałymi fazami 
połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza 
od: 

 0,25 Moma dla instalacji 220V 

 0,50 Moma dla instalacji 380 i 500V 
Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy 
załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 

– punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem; 
 w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków. 

 
d) Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecności wykonawcy robót 
instalacyjnych. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 

– osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oświetleniowe 
b) ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodu 
c) osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów 
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d) instalacja przed załączeniem pod napięcie 
 
e) Odbiór częściowy 
Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. Odbiorom tym podlegają: 
– ułożone w listwach lecz nie przykryte przewody 
a) instalacje podtynkowe przed tynkowaniem 
b) inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po 

zakończeniu robót montażowych 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu 
należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 

 
f) Odbiór końcowy 
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 
– aktualną dokumentację powykonawczą 
 protokóły prób montażowych 
 oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji. 
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SST – 07. Roboty tynkarskie 

  
  
 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
  

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i 
odbioru robót tynkarskich 

  
1.2.Zakres robót budowlanych 

  
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą: 
  

-     tynki zwykłe uzupełnienie ubytków 
-     tynki cienkowarstwowe  
-     tynki renowacyjne 
-     tynki zewnętrzne  

  
1.3. Określenia podstawowe 

  
-Tynk- warstwa zaprawy pokrywająca lub kształtująca powierzchnię elementów budowli 
(głównie ścian i stropów) oraz nadaniu powierzchni estetycznego wyglądu 
. 

  
2.MATERIAŁY 
  

2.1.Wymagania ogólne 
  

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku 
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

  

2.2.Stosowane materiały 
  

-środki gruntujące 
-środki do czyszczenia podłoża 
-cement 
-wapno 
-piasek 
-gotowa zaprawa tynkarska . 
-gips budowlany, gips szpachlowy 
-woda 

  
3.SPRZĘT 

  
3.1.Wymagania ogólne 

  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

  
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich 

  
-szczotki do czyszczenia podłoża 
-kielnie 
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych 
-pace 
-pędzle 
-mieszarki mechaniczne 
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-mieszadła 
-pojemniki na zaprawę 
-agregaty tynkarskie 
-betoniarki 
-pompy do zapraw 
-pojemniki na wodę 
-drabiny 
-rusztowania 

  
4.TRANSPORT 

  
-Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 
niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 

  
5.ROBOTY BUDOWLANE 

  
5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 

  
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

  
5.2.Warunki przystąpienia do robót tynkarskich 

 Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane tzw. 
„stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane 
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zalecane jest 
przystępowanie do wykonywania tynków po zakończeniu okresu osiadania i skurczu ścian 
murowanych - około 4 do 6 miesięcy po wykonaniu robót stanu surowego. Roboty tynkarskie należy 
wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C, lub w niższych po zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokich 
temperatur przez zwilżanie wodą. 

  

5.3.Wymagania stawiane podłożom pod tynki 
            

-Podłoże z elementów ceramicznych i cegły wapienno-piaskowej 
  
Mur z cegieł pełnych, dziurawek, kratówek, pustaków ceramicznych oraz z bloczków i 
elementów z betonu lekkiego powinien być wykonany zgodnie z PN - 87/B-02355 „Tolerancja 
wymiarowa w budownictwie” oraz PN-ISO 3443:1994.  Przekroczenie tolerancji wymiarowych 
określonych w tych normach może powodować zbyt duże różnice w grubości tynków. 
  
Mury ceglane powinny być wykonane na niepełne spoiny, nie zapełnione zaprawą na 
głębokość 10-15 mm (wg zaleceń niektórych producentów mieszanek tynkarskich na 
głębokość 5 mm). W przypadku wykonania muru na spoiny pełne, należy je wyskrobać na 
odpowiednią głębokość lub zastosować odpowiednie środki zapewniające należytą 
przyczepność tynku do podłoża. Wykonywanie spoin o znacznej głębokości jest szkodliwe - 
pogarsza jakość tynku. 
  
Powierzchnia podłoża z elementów ceramicznych powinna być oczyszczona szczotkami z 
wszelkiego rodzaju wykwitów, kurzu oraz z plam, rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 
tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła. 
  
Podłoże murowe z cegły rozbiórkowej lub mur stary, który przez dłuższy czas nie był 
otynkowany, należy przed przystąpieniem do tynkowania skontrolować pod względem 
ewentualnych uszkodzeń spowodowanych zawilgoceniem. Ponadto zaleca się odkurzenie i 
oczyszczenie muru przez piaskowanie lub przy użyciu urządzeń hydrodynamicznych. Luźne 
fragmenty muru, np. szkody spowodowane przemarzaniem oraz cegły przesiąknięte sadzą, 
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należy usunąć, a ubytki wypełnić nowymi cegłami. Zbyt suche lub silnie chłonące wodę 
podłoża ceramiczne wymagają zwilżenia wodą bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy. 

  
-Podłoże z betonów kruszywowych 

  
Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, ale nie gładkie i dlatego powinno być 
wykonywane w deskowaniu z tarcicy nie struganej. Stosowane jest nawet nabijanie na 
deskowanie listewek w celu stworzenia wgłębień podobnych do niewypełnionych spoin w 
murze. Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi i 
następnie oczyścić z pyłu i kurzu. Wystające z elementów monolitycznych stalowe pręty i 
kotwy powinny być usunięte, tak aby nie wchodziły w warstwę tynku, lub zabezpieczone 
antykorozyjnie. Rury i przewody wodno-kanalizacyjne muszą być zaizolowane przed 
kondensacją pary wodnej. 
  
Przygotowanie świeżego podłoża betonowego do tynkowania sprowadza się do czyszczenia 
go szczotkami, zmycia i zwilżenia. Dozwolone jest występowanie drobnych raków, 
niedopuszczalna jest łuszcząca się zendra na powierzchni elementów prefabrykowanych. 
  
W przypadku zanieczyszczenia powierzchni betonowej olejem szalunkowym lub sadzą, należy 
ją oczyścić za pomocą piaskowania lub specjalnych preparatów odtłuszczających. Wilgotność 
powierzchni betonowych nie powinna przekraczać 4 %. 
Tynki zwykłe, cementowo-wapienne mogą być wykonywane bez stosowania środków 
gruntujących na powierzchniach betonowych szorstkich, dobrze chłonących wodę, o 
wilgotności poniżej 2,5%. Tynki pocienione można wykonywać na powierzchniach równych, 
dobrze chłonących wodę. W przypadku wykonywania tynków zawierających gips należy na 
podłoże stosować środki gruntujące - tzw. mostki adhezyjne, zwiększające przyczepność 
zaprawy tynkarskiej. 

  
-Podłoże z betonów komórkowych 

  
Podstawowe problemy dotyczące przygotowania podłoży z betonów komórkowych to różnice 
występujące w modułach sprężystości materiału podłoża i wyprawy oraz konieczność 
likwidacji dużych uszkodzeń, zwłaszcza ubytków naroży bloków z betonu komórkowego. 
Wypełnienia ubytków narożników, dziur i nierówności podłoża należy wykonać co najmniej 3 
dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich, stosując materiał używany później do tynkowania. 
Dopuszczalne jest wykonanie naprawy większych uszkodzeń kawałkami gazobetonu. W takim 
przypadku należy miejscom uszkodzonym nadać kształt prawidłowego wielościanu, 
wpasować w nie odpowiednio przycięte kawałki betonu komórkowego i otoczyć je rzadką 
zaprawą cementową. 
  
Ściany murowane z bloczków betonu komórkowego przed tynkowaniem należy oczyścić z 
grudek zaprawy i tłustych zanieczyszczeń. Podobnie jak dla podłoża z materiałów 
ceramicznych zalecane jest wydrapanie spoin na głębokość 3 mm od lica muru. Następnie 
podłoże należy oczyścić szczotkami na sucho z kurzu i z pyłu. 
W przypadku wykonywania tynków w okresie letnim podłoże z betonu komórkowego powinno 
być przed rozpoczęciem prac tynkarskich zwilżone wodą z zachowaniem ostrożności w ten 
sposób, aby woda nie wytworzyła na powierzchni warstwy błonkowej. Dla tynków gipsowych 
należy stosować specjalne środki gruntujące wyrównujące chłonność podłoża. Nie należy 
tynkować silnie zawilgoconych murów z betonu komórkowego. 
  

-Podłoże gipsowe lub gipso-betonowe 
  

Podłoża gipsowe wymagają przesuszenia do zawartości 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia 
podłoża powinna być przygotowana przez porysowanie w skośną siatkę na głębokość 2-3 mm 
i oczyszczona z kurzu na sucho miękką szczotką oraz lekko zwilżona. Wszystkie części 
metalowe przylegające do tworzywa gipsowego powinny być zabezpieczone odpowiednim 
środkiem antykorozyjnym. 
  
Badania podłoża gipsowego dotyczą sprawdzenia wilgotnościomierzem elektrycznym 
wilgotności masowej. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 7% wag. Wymaganie to 
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nie jest konieczne w przypadku wykonywania tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych. 
  

-Podłoże z płyt pilśniowych i wiórowo-cementowych 
  
Wykonanie tynków na podłożu z płyt pilśniowych twardych lub paździerzowych jest możliwe 
po zastosowaniu podkładu z siatki cięto-ciągnionej lub plecionej z drutów 1 mm o oczkach 
10x10 mm. Siatka powinna być mocowana do prętów stalowych o średnicy 3 do 4 mm. W 
stykach arkuszy lub pasów siatki należy zastosować zakłady o szerokości 3 cm z 
podłączeniem siatek drutem więzałkowym. Pod tynki zawierające gips należy stosować 
wyłącznie siatki ocynkowane. 
  
Podłoże z płyt wiórowo-cementowych może być otynkowane po zakończeniu procesu ich 
kurczenia się. Styki płyt wiórowo-cementowych powinny być zakryte paskami siatki o 
szerokości 10 cm, przybitymi do płyt w odstępach co 10 cm. Siatka metalowa powinna być 
ocynkowana lub zabezpieczona antykorozyjne. Mokre, wystawione na działanie warunków 
atmosferycznych płyty wiórowo-cementowe należy osuszyć w odpowiedniej temperaturze. 
Podobnie niedozwolone jest nakładanie tynku na zamarznięte i wychłodzone podłoże (temp. < 
5 °C). 
  
Przed przystąpieniem do tynkowania powierzchnie ścienne należy oczyścić z części pylących 
i zabrudzeń, luźne elementy usunąć i uzupełnić braki odpowiednim materiałem - zalecanym 
przez producenta wyrobu. Szczeliny o szerokości ponad 5 mm należy wypełnić materiałem nie 
powodującym powstawiania mostków termicznych. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić i zwilżyć wodą. 

  
-Podłoża drewniane 

  
Podłoża drewniane w celu stworzenia odpowiedniej przyczepności wymagają zastosowania 
dodatkowego podkładu z trzciny, listewek, dranic lub siatek. Aby uniknąć pękania tynku na 
skutek skurczu drewna, nie należy stosować desek szerszych niż 12 cm, a powyżej 12 cm 
wskazane jest rozłupywanie ich w co najmniej jednym miejscu. Należy przyjąć dodatkowo 
zasadę, że ściany i sufity budynków szkieletowych można tynkować po 6-12 miesiącach od 
ich wykonania, a cienkie ściany działowe po kilku miesiącach. 

  
-Podłoża metalowe 

  
Podłoże pod tynk w postaci elementów konstrukcji stalowych wymaga owinięcia ich na całej 
powierzchni siatką stalową. Elementy mocujące i siatka powinny być oczyszczone z 
łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń. 
W przypadku wykonywania tynków cementowych w celu zwiększenia przyczepności zaprawy 
do siatki stosuje się dwukrotne, wstępne powlekanie jej zaczynem cementowym. Przy 
zastosowaniu tynków gipsowych lub gipsowo-wapiennych podłoże metalowe powinno być 
zabezpieczone przed korozją, a używane siatki powinny być ocynkowane. 
            
W przypadku, gdy podłoże tynkarskie stanowi sama siatka (stosowana ze względów 
dekoracyjnych lub w celu zamaskowania instalacji prowadzonych w bruzdach), powinna ona 
być dostatecznie sztywna i mieć oczka o prześwicie około 10 mm. 

  
-Podłoża z istniejącego tynku 

  
W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość jest 
dobra, przygotowanie podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich i 
naprawieniu lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić 
i wypełnić nową zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy porysować np. gwoździami 
nabitymi na deskę. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i 
zwilżyć wodą, a następnie wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej. 
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5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim 
  

5.4.1.Wymagania dotyczące wykonywania tynków 
  

  
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  
6.1.Zasady ogólne 

  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz jakości wykonania robót. 
  

  
6.2.Kontrola podłoży. 

  
  

6.3.Kontrola materiałów 
  

Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 
sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów 
przydatności do użycia. 
 Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie 
przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 
lub aprobat technicznych. 

  
  

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót 
  

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 
techniczną, instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną. 

  
6.5.Kontrola w czasie odbioru robót 

   
  

7.OBMIAR ROBÓT 
  

7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
  
 7.2.Zasady obmiaru robót tynkarskich 

  
-Tynki oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza 
się w rozwinięciu powierzchni tych elementów w stanie surowym. 
-Powierzchnie kolumn i półkolumn o przekroju okrągłym i owalnym oblicza się wg opisanego 
prostokąta lub jego trzech boków w najwęższym przekroju przez największą wysokość. 
-Tynki balkonów, ścian i stropów loggi oblicza się w metrach kwadratowych, z uwzględnieniem 
wymiarów tych elementów w stanie surowym wliczając powierzchnie czoła i bloków balkonów lub 
stropów loggi, jeżeli ich grubość przekracza 30 cm do tynków ścian. Tynki czoła balkonów i 
stropów loggi szerokości do 30 cm należy wliczać do powierzchni ościeży. 
-Tynki i gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się 
w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym bez dodatku za krawędzie. 
-Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie nieotynkowane, 
powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli każda z nich jest większa niż 1 
m2. Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jeżeli ościeża ich są 
nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynków nie odlicza się 
powierzchni nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 
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m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza 
się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość 
ościeża w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle 
muru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy. 
-Otwory w obramowaniach ciągnionych oblicza się według zewnętrznych wymiarów obrysu 
obramowania. 
-Siatkowanie na gotowej konstrukcji nośnej oblicza się w metrach kwadratowych. 
-Tynki ścianek na siatce oblicza się w metrach kwadratowych. Jeżeli grubość szkieletu nie 
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje się jak jednostronną powierzchnię ścianki. Przy 
większej grubości każda stronę ścianki należy normować jak ściankę tynkowaną jednostronnie. 
-Sztablatury płaszczyzn oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablaturą w 
rozwinięciu. Z powierzchni sztablatur nie potrąca się powierzchni nie pokrytych sztablaturą 
mniejszych niż 0.5 m2, jak również profilów ciągnionych powierzchni do 0.5 m2. 
-Sztablaturę słupów oblicza się w metrach kwadratowych uwzględnieniem powierzchni boków 
gładkich lub profilowanych 
-Sztablaturę pasów ciągnionych, pilastrów, ościeży i belek w stropach kasetonowych i żebrowych 
oblicza się w metrach kwadratowych z uwzględnieniem szerokości pasów i wysokości belek. 
-Sztablaturę powierzchni między belkami stropów oblicza się z uwzględnieniem rozstawu belek. 
Przy rozstawie do 1 m sztablaturę należy normować wg nakładów dla pół w kasetonach o 
powierzchni do 5 m2. Przy szerszym rozstawieniu belek sztablaturę należy obliczać wg nakładów 
dla sufitów. 
-Sztablaturę pasów nieciągnionych o szerokości do 25 cm, usytuowanych pomiędzy dwoma 
profilami ciągnionymi, należy obliczać łącznie z szerokością pasów ciągnionych. Sztablaturę 
pasów nieciągnionych o szerokości od 50 cm należy normować wg nakładów dla pasów 
nieciągnionych, a pasy szersze niż 50 cm wg nakładów dla ścian. 
-Sztablatury profilów ciągnionych, gzymsów, ramp świetlnych zatok i pasów ciągnionych 
profilowanych oblicza się w metrach. Za szerokość obliczeniową przyjmować należy szerokość 
rozwinięcia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za długość - najdłuższą krawędź po 
obciągnięciu. 
-Sztablatury drobnych elementów (wnęki, tła, tablice, ekrany itp.) oblicza się wg faktycznej 
powierzchni sztablatur tych elementów. 
  
8.ODBIÓR ROBÓT TYNKARSKICH 

  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

  
8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

  
8.1.1.Zasady ogólne 

  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

  
8.1.2.Odbiorowi robót zanikających w pracach tynkarskich podlegają: 

  
       Podłoża: 

-     Podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane 
badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji. 
-     Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed przystąpieniem do wykonania obrzutki 
powinien być przeprowadzony odbiór międzyoperacyjny podłoża. W przypadku gdy odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy go przed odbiorem 
oczyścić i zmyć wodą. Wyniki odbioru podłoża powinny być wpisane do dziennika budowy 
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i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy. 
  

8.2.Odbiór częściowy 
  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym (wstępnym) robót. 

  
8.3. Odbiór ostateczny robót 

  
8.3.1.Warunki technicznie odbioru robót tynkarskich 

  
Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także dokumentacja 
powykonawcza określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. 
Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej normie. Tynk może być 
odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takim przypadku należy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań: 

-     wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do 
ponownego odbioru, 
-     jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania  i trwałości 
tynku, należy zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
-     jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 

  
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 

-     ocenę wyników badań 
-     wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
-     stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem 

  
  

8.4.Odbiór końcowy 
  

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie 
zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie 
pomniejszona. 

  
9.ROZLICZNIE ROBÓT TYNKARSKICH 

  
9.1.Sposób płatności 

  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym , a wykonawcą będzie dokonane: 
  

-zgodnie z zawartą umową 
  

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej 
  
Ceny jednostkowe za roboty tynkowe obejmują: 
  

-robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, 
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zabezpieczenie pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży i innych 
materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych elementów) 
-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT) 

  
  

10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
  
  

10.1. Normy i normatywy 
  

-     PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy” 
-     PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ” 
-     PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze” 
-     PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze” 
-     PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych” 
-     PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze” 
-     PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do 
lastryko i suchych mieszanek do tynków szlachetnych” 
-     PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu 
budowy” 
-     PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie” 
-     PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie” 
-     PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany” 
-     PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” 
-     PN-EN 1015-12:2002 „Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania” 
-     PN-EN 1015-19:2000 „Metody badań zapraw do murów Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania” 
-     PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu” 
-     PN-EN 13139:2002 (U) „Kruszywa do zapraw” 
-     PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku” 
-     PN-EN 459-1:2002 (U) „Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności” 
-     PN-EN 934-2:2002 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do 
betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie” 

  

10.2. Przepisy prawne 
  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

  
-     Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 
-     Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
-     Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
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funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
-     Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

  
  

10.3.  Inne dokumenty i opracowania : 
  

-     „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” , (Verlag Dashofer, 
Warszawa 2004 r.) 
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SST -07. Roboty posadzkowe   
 
 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek podczas realizacji zadania „ ROBOTY  REMONTOWE  
BUDOWLANE - Budynek Szkoły w Żytowiecku ”   

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 posadzek w obiekcie przetargowym. 

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

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

2. Materiały 

2.1. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

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

– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

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

2.3. Kruszywo do posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren 
kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

2.5. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe 

a. Właściwości płytek podłogowych : 
– barwa: wg wzorca producenta 
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
– kwasoodporność nie mniej niż 98% 
– ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość:  ±1,5 mm 
– grubość:  ± 0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 

b. Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy klejowe. 
Do wypełnienia spoin należy używać zaprawy do spoinowania: 

 
c. Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m
2
 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
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ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w 
budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

d. Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

e. Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

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

5.  Wykonanie robót 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 

o Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
o Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 
niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
o Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
o Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy. 
o W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
o Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
o Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
o Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m

3
. 

o Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
o Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
o W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2. Wykonanie posadzki z ceramicznych i gresowych płytek 
1. Do wykonania posadzek z płytek ceramicznych  można przystąpić dopiero po zakończeniu robót 

tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. 
2. W pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki temperatura nie powinna być niższa niż 5°C. 

Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie 
wiązania i twardnienia zaprawy. 

3. Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót. 

4. W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i 
gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. 
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5. Układaniena stopniach należy rozpocząć od krawędzi stopnia w kierunku ściany tak aby było 
niewidoczne 
6. Spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości 
7.  Do wypełnienia spoin należy stosować zaprawy barwioną. Przed spoinowaniem posadzka 

powinna być zwilżona wodą, która nie powinna stać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, 
lecz przed jej związaniem, powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. 

8. Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą należy usunąć niezwłocznie w 
czasie układania płytek. 

9. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym w 
projekcie spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą 
kontrolną a posadzką nie powinny wynosić więcej niŜ 5 mm na całej długości łaty. 

10. 5.7. Siatka stalowa 
11. Należy układać w połowie warstwy posadzki betonowej 

12. 6.  Kontrola jakości płytek 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

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

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 
spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. 
 

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

cementów powszechnego użytku. 
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 

pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 
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SST -09. Roboty malarskie 
 

 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich podczas realizacji zadania „ROBOTY  REMONTOWE  
BUDOWLANE - Budynek Szkoły w Żytowiecku”   

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 robót malarskich. 
 

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

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

2.  Materiały 

2.1. Farby budowlane gotowe 
2.1.1. Farba emulsyjna 

 lepkość (+23°C) KU: 100-110 

 gęstość: maks. 1,5 g/cm 

 zawartość substancji lotnych: maks. 50% 

 czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C i wilgotności względnej powietrza 55±5%: 
maks. 2 godz. 

 odporność powłoki na tarcie na sucho 
 

2.2. Środki gruntujące 

2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świa-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej. 

2.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń-
czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
może spaść poniżej +1°C. 
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-
trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na tynkach. 

 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3–5. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 

 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.2.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
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– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 

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

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozdartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

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

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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SST -10 Rusztowania 
 

 
 1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem rusztowań przy realizacji zadania„   ROBOTY  REMONTOWE  
BUDOWLANE - Budynek Szkoły w Żytowiecku „ 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z montażem rusztowań. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i określeniami zawartymi w ST 00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

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

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga pozwolenia na 
budowę. 

Przed przystąpieniem do robót, wykonawca zgłosi ten fakt właściwemu organowi, na 30 dni przed 
zamierzonym terminem rozpoczęcia robót ( zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy prawo budowlane). 

2. Materiały 

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy 
stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

Materiały: 

·        elementy rusztowania ramowego ( systemowego) 

·        liny stalowe do kotwienia w ścianie budynku 

·        podkłady z bali drewnianych do posadowienia na gruncie 

  

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac, proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 

·        wiertarki 

·        wkrętaki 

·        poziomice 

·        łopaty 
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·        dźwig 

·        żuraw 

4. Transport 

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z 
technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się użyć takich środków 
transportu jak: 

·        samochód skrzyniowy; 

·        przyczepa skrzyniowa; 

·        samochód dostawczy; 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna i w 
dokumentacji projektowej, ponadto: 

·        nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w 
czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 

·        przed dopuszczeniem pracownika do pracy, należy zaopatrzyć go w odzież i sprzęt 
ochronny i roboczy 

·        składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia , zsunięcia lub rozsunięcia się 
składowanych materiałów i elementów 

·        opieranie składowanych materiałów o płoty , budynki , słupy linii napowietrznych jest 
zabronione 

·        przy składowaniu materiałów odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 

           0,75 m od ogrodzeń i zabudowań i 5,0 m od stanowisk pracy 

·        ograniczyć dostęp osób postronnych do miejsca prac, w przypadku zajęcia traktów 
komunikacyjnych, stosować pomosty przenośne 

  

5.2. Montaż rusztowania należy zacząć od ułożenia podkładowych bali drewnianych i ich 
wypoziomowania. Rusztowanie składać wg załączonej instrukcji, wskazane jest kotwienie rusztowania 
przy użyciu lin stalowych do ściany, co druga kondygnację. Sprawdzić wypoziomowanie 
poszczególnych kondygnacji rusztowania. Sprawdzić stabilność całej konstrukcji rusztowania. 
Rusztowanie osiatkować. 

5.4. W celu wykonania montażu rusztowań, należy wykonać następujące prace: 

  

·        montaż rusztowania /obmiar zgodny z przedmiarem/ m2 

  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

6.2. Kontrola jakości materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora 
nadzoru. 

6.3. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
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Ogólne zasady kontroli jakości, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Kontroli podlega: 

·        liniowość  i ustawienie rusztowania; 

·        stabilność konstrukcji; 

·        wykonanie połączeń; 

  

7.Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Jednostką obmiaru jest: 

·        komplet montażu rusztowania, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

  

8.Odbiór robót 

Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montażu rusztowań. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych. 

  

9.Podstawa płatności 

9.1. Ogólne zasady płatności, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji 
technicznej. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

Cena robót obejmuje: 

·        prace pomiarowe i pomocnicze; 

·        załadunek, transport rozładunek materiałów; 

·        dzierżawa/zakup rusztowania; 

·        montaż i demontaż rusztowania; 

·        eksploatacja sprzętu; 

·        uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 

·        zakup materiałów; 

  

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-M-479001:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. 
określenia , podział  i główne parametry. 

PN-M – 47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. 
Rusztowania stojakowe z rur. 

PN-M – 47900-3: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 
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PN-M-47900-4:1996 91.220 445 Rusztowania stojące metalowe robocze Złącza 

  

  

10.2. Warunki bezpieczeństwa pracy, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
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SST -11. Balustrady i pochwyty 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru balustrad i pochwytów. 

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 balustrad i pochwytów. 

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

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

 

2.  Materiały 
Balustrady wykonane ze stali zgodnie z przedmiarem robót 

3.  Wykonanie robót 
Montaż należy wykonać wg następującej kolejności: 

– wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni 
- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 
- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
- wykonanie otworów kotwiących 
- montaż i kotwienie balustrady 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu 

Gotowe elementy powinny być równe i gładkie, bez nalotu, zendry, i innych elementów stanowiących 
wadę gotowej powierzchni. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą 
nie uszkadzanie elementów składowych. Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone 
przez wykwalifikowanych pracowników. Słupy balustrady należy zamocować do podłoża w sposób 
trwały zapewniający przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. 

6.  Kontrola jakości 
Dla dokonania oceny jakości balustrad należy sprawdzać:zgodność wymiarów jakość materiałów, z 
których balustrada została wykonana prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych prawidłowość i trwałość zakotwienia jakość gotowej powierzchni antykorozyjnej i 
wykończeniowej. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót który obejmuje wszystkie materiały podane w 
punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 3 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za 1 m balustrady wg ceny jednostkowej 
 

10.  Przepisy związane 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni. 
BN-75/1076-02. Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 
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stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania. 
PN-71/H-97005 Elektrolityczne powłoki cynkowe. 
PN-93/E-04500 Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 
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SST – 12. OKNA  I  DRZWI Z  PROFILI PCV 

 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru: 
-Montażu stolarki okiennej 
 
1.2.Zakres robót budowlanych 

 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: 
- przygotowanie ościeży do montażu stolarki i inne czynności z tym związane 
- demontaż starej stolarki 
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
- obróbka ościeży 
 1.3. Określenia podstawowe 

-Ościeżnica- futryna, rama wykonana z drewna, metalu lub innego materiału, zamocowana 
nieruchomo w ościeżu, służąca do zawieszenia okna lub drzwi 
-Ościeże- wewnętrzna powierzchnia muru wokół otworu okiennego lub drzwiowego, służąca do 
osadzenia ościeżnicy 
-Parapet - pozioma, wewnętrzna lub zewnętrzna nakrywa podokiennej części muru; podokiennik 
-Punkt rosy (temperatura punktu rosy)– temperatura, w jakiej para wodna zawarta w powietrzu 
osiąga (przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia 
-Stolarka budowlana– zmontowane zespoły elementów przeznaczone do zabudowy otworów 
budowlanych (okna, drzwi) 
 
2.MATERIAŁY 

 
2.1.Wymagania ogólne 

 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny 
mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
 

2.2.Stosowane materiały 
 

2.2.1.Stolarka 
 
-Okna i drzwi z PCV  z profili minimum 4 komorowych, klasa profilu minimum B. Wzmocnienie profilem 
stalowym wielokrotnie-giętym. Profile PCV o zaokrągleniach od wewnątrz.Okna PCV z 
mikrowentylacją. Okucia rozwieralno uchylne z zaczepem antywyważeniowym. Szyby zespolone z 
hermetycznie zamkniętą przestrzenią wypełnioną gazem (argon). Współczynnik przenikania ciepła 
K=1,0 W/m2K. Izolacja akustyczna minimum 1,5 W/m2K wg DIN 52169. Zachodzenie skrzydła na 
ościeżnice minimum 8 mm. 
-Kształtka montażowa "ciepły parapet" z polistyrenu 

 
2.2.2.Obróbki 

 
-Parapety wewnętrzne z tworzyw sztucznych 
 
2.2.3.Materiały pomocnicze 
 
-Pakuły z włókien syntetycznych 
-Pianka poliuretanowa 
-Wełna mineralna 
-Folia paraizolacyjna 
-Silikon uszczelniający 
-Taśmy uszczelniające 
-Kotwy 
-Wkręty 
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-materiały zgodne z systemem montażu "i3" zgodne z wytycznymi ITB 421/2010 wg DIN 4108-7. 
 

3.SPRZĘT 
 
3.1.Wymagania ogólne 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 
 
3.2.Sprzęt niezbędny do montażu stolarki budowlanej 
 
-młotki 
-wkrętaki 
-drabiny 
-rusztowania 
-wiertarki 
-przecinarki 
-młoty kujące 
 
4.TRANSPORT 
 
-Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych 
czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 

 
5.ROBOTY BUDOWLANE 
 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.2.Warunki przystąpienia do montażu stolarki 
 
-Do montażu stolarki można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego oraz przykryciu budynku, 
aby nie narażać jej na działanie opadów. 
 
5.3.Przygotowanie do montażu stolarki 

 
-Sprawdzenie dostarczonej stolarki 
Przed wykuciem starej stolarki należy sprawdzić czy dostarczona nowa pasuje do otworów okiennych, 
oraz czy nie posiada widocznych uszkodzeń. 

 
-Demontaż starej stolarki 

 
Przed demontażem starej stolarki , należy zdemontować parapety zewnętrzne, a w razie konieczności 
lub wymiany również wewnętrzne. Stolarkę należy zdemontować przez rozkucie ościeży, usunięcie 
warstwy izolacyjnej oraz odkręcenie lub usunięcie mocowań stolarki do ościeży. 

 
-Przygotowanie ościeży 

 
Podłoże ościeży musi być trwałe i mocne. Powierzchnia ościeży powinna być gładka, a jej kształt i 
wymiary powinny zapewniać prawidłowe zamontowanie stolarki. 
Ościeża przed montażem należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Warstwa izolacji powinna 
dochodzić do krawędzi otworu na całym obwodzie ościeża. 
Wymiary stolarki powinny być odpowiednio mniejsze od otworu w ścianie w celu: 
-zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania ościeżnicy, 
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-zmiany wymiarów stolarki pod wpływem temperatury i wilgoci, 
-zachowania prostokątności ościeżnicy w wypadku ruchów konstrukcji budynku, 
-wykonania uszczelnień, 
-wykonania spadków na parapetach w celu odprowadzenia wody . 
Luz na wbudowanie stolarki jest zależny od rodzaju elementu oraz materiału z jakiego został 
wykonany i powinien wynosić min. 10 mm dla stolarki drewnianej oraz min. 15-20 mm dla stolarki 
PCV. 
 
-Przygotowanie stolarki 

 
Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna być wolna od kurzu i zanieczyszczeń. 
Przed wbudowaniem należy zdjąć skrzydła z ram. Okna i drzwi powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

 
-Podczas montażu okien stosować zasady montażu "i3" zgodnie z wytycznymi ITB 421/2010 i wg DIN 
4108-7, sposób montażu zapobiegający powstawaniu mostków termicznych oraz zapewniający 
hermetyczność. Stosować kształtki montażowe typu "ciepły parapet" z polistyrenu. 

 
5.4.Montaż stolarki budowlanej 

 
5.4.1.Wymagania dotyczące montażu 
 
Stolarka budowlana powinna być zamocowana w taki sposób, aby: 
- przenosiła obciążenia od działania wiatru, obciążenie własne  oraz inne obciążenia występujące 
podczas użytkowania, 
- luz miedzy otworem w ścianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwalać na zmianę wymiarów okna 
pod wpływem temperatury i wilgotności, oraz zmiany geometryczne pod wpływem ruchu konstrukcji 
budynku, 
- okno powinno być zamontowane w ścianie tak, aby nie osadzała się na nim rosa, przy normalnych 
warunkach atmosferycznych, 
- luz miedzy oknem, a ścianą powinien być wypełniony materiałem zapewniającym izolacyjność 
cieplną, przeciwwilgociową i akustyczną, 
- parapety zewnętrzne powinny być tak zamontowane, aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie 
wody z opadów atmosferycznych poza lico ściany budynku, 
- okna i drzwi zewnętrze powinny być usytuowane w grubości ściany tak, aby 
na wewnętrznych powierzchniach ościeża utrzymana była temperatura wyższa o minimum 1 st. C od 
temperatury punktu rosy; jeśli nie posiada się takich danych okna, należy ustawiać w środku ściany 
jednowarstwowej bez ocieplenia, jak najbliżej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zewnątrz 
ściany, a dla ściany wielowarstwowej w strefie ocieplenia. 

 
5.4.2.Sposób montażu stolarki budowlanej. 

 
Montaż stolarki polega na: 
- ustawieniu ościeżnicy w ościeżu oraz jej zablokowaniu , z pomocą klinów, ścisków lub specjalnych 
poduszek montażowych, 
- wypoziomowaniu ościeżnicy w taki sposób aby luz pomiędzy nią a ścianą był jednakowy ze 
wszystkich stron, 
- trwałym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych 
- wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy, 
- zamocowaniu ościeżnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów (należy uważać aby w 
czasie mocowania ościeżnica nie przesunęła się oraz nie wygięła się), 
- uszczelnieniu luzu między ościeżem, a ramą ościeżnicy (materiał którym wypełniona będzie 
szczelina powinien być elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed działaniem wilgoci, luz 
powinien być wypełniony szczelnie na całej grubości ościeżnicy, 
- wykonaniu obróbek zewnętrznych odprowadzających wodę (parapety powinny odprowadzać wodę 
na odległość min. 3 cm od lica ściany, a ich spadek powinien wynosić min. 5 %; parapety powyżej 3 m 
długości powinny być łączone za pomocą profili dylatacyjnych), 
- wykonaniu obróbek wewnętrznych (parapet należy zamocować po uszczelnieniu okna w ościeżu, na 
podkładzie z wyrównanej zaprawy lub kleju), 
- wykończeniu ościeży (ościeża wykończyć tynkiem – listwami maskującymi z drewna lub tworzywa – 
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który powinien zachodzić na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku można zastosować specjalne 
listwy przyokienne), 
- regulacji okuć (okna należy tak wyregulować, aby bez trudu zamykały się i otwierały). 
 
6.1.Kontrola ościeży 

 
Ościeże musi być w miarę równe i suche. Warstwa izolacji termicznej w ścianie trójwarstwowej 
powinna dochodzić do otworu okiennego. Ościeża muszą być oczyszczone i nie może na nich być 
kruchych fragmentów tynków, fragmentów izolacji i innych zanieczyszczeń obcych. 
 
6.2.Kontrola materiałów 
 
Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 
sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu stolarki oraz materiałów przeznaczonych do 
jej montażu  do obrotu, oraz daty przydatności do użycia (dotyczy w szczególności materiałów do 
uszczelniania). 
Stolarka budowlana powinna przejść badania i spełniać następujące wymagania techniczno-
użytkowe: 
-wytrzymałościowo-funkcjonalne, obejmujące nośność i sztywność elementów, sprawność działania 
skrzydeł, sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie 
skrzydeł oraz prostopadłą do płaszczyzny skrzydeł 
-szczelności na wodę opadową 
-szczelność na infiltrację powietrza 
-izolacyjności termicznej 
-izolacyjności akustycznej 
-antykorozyjne 
-dotyczących materiałów i elementów składowych 
 
6.3.Kontrola w czasie wykonywania robót 
 
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 
techniczną, instrukcjami producentów oraz ze sztuką budowlaną. 
 
6.4.Kontrola w czasie odbioru robót 
 
W czasie odbioru robót kontroli podlega: 
-zgodność wykonania z dokumentacją projektową 
-zgodność ze specyfikacją techniczną 
-jakość zastosowanych materiałów 
-jakość montażu stolarki 
-jakość połączenia ościeżnic z ościeżami 
Połączenia ościeżnic okien i drzwi z ościeżami powinny spełniać wymagania dotyczące: 
-rozwiązań konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny być tak dobrane, aby 
odchyłki powstałe podczas montażu nie zwiększały jego pracochłonności, mocowania i połączenia 
pomiędzy ościeżnicami i ościeżami powinny zapewnić łatwą wymienialność stolarki oraz być odporne 
na wstrząsy i uderzenia) 
-szczelności (połączenia ościeżnic i ościeży powinny być tak wykonane, aby woda spływająca po ich 
powierzchni nie mogła wniknąć w połączenia) 
-izolacyjności termicznej (nie powinna odbiegać od izolacyjności okien i drzwi) 
-izolacyjności akustycznej 
-korozji (połączenia powinny uniemożliwiać przenikanie wody powodującej korozję) 
-higieny (wszystkie stosowane materiały powinny być odporne na działanie pleśni, grzybów, itp., nie 
wydzielać nieprzyjemnych i szkodliwych zapachów) 
-własności estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pękać, rozwarstwiać się, łuszczyć i 
odbarwiać) 
-trwałości (prawidłowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana , powinna odznaczać się 
trwałością 50 letnią (25 letnią dla obiektów usługowych) 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót zgodnie z ST – Ogólna ST 
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8.ODBIÓR MONTAŻU STOLARKI BUDOWLANEJ 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 
-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-odbiorowi częściowemu 
-odbiorowi ostatecznemu 
-odbiorowi końcowemu 
8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.1.1.Zasady ogólne 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.1.2.Odbiorowi robót zanikających przy montażu stolarki podlegają: 
-Jakość i sposób osadzenia ościeżnic 
-Uszczelnienia szczelin miedzy ramą ościeżnicy, a ościeżem 
 
8.2.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót. 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
8.3.1.Zasady ogólne 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
zarządzającego realizacją umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. 
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.3.2.Odbiorowi ostatecznemu przy montażu stolarki podlegają: 
- jakość montażu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m ościeżnicy nie więcej niż 3 mm na całą 
ościeżnicę , otwarte skrzydła nie powinny same się otwierać , ani zamykać) 
- stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mieć stałych zabrudzeń, porysowań, uszkodzeń 
mechanicznych) 
- sposób otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydeł powinien być płynny, bez 
zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części stolarki) 
8.3.3.Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

- Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego 
- Recepty i ustalenia technologiczne 
- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
-Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 
-Instrukcje eksploatacyjne 
-Dane techniczne zamontowanej stolarki okiennej z parametrami: profili, wzmocnienia, szyb, okuć. 

 
8.4.Odbiór końcowy 

 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości 
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona. 
 
9.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1.Normy i normatywy 
 

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

-PN-75/B-94000 „Okucia budowlane. Podział” 

-PN-B-91000:1996 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia” 

-PN-B-10222:1998 „Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy” 

-PN-B-10201:1998 „Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne” 

-PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” 

-PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport” 

-PN-EN 1026:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania” 

-PN-EN 12211:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania” 

-PN-EN 12208:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja” 

-PN-EN 12210:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja” 

-PN-EN 12207:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja” 

-PN-EN 1191:2002 „Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania” 

-PN-EN 13115:2002 „Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne” 

-PN-EN 12400:2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja” 

-PN-EN 1027:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania” 

-PN-EN ISO 10077-1:2002 „Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika 
przenikania ciepła Część 1: Metoda uproszczona” 

-PN-EN ISO 12567-1:2004 „Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika 
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej Część 1: Kompletne okna  i drzwi 

-PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) „Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych” 

-PN-EN 107:2002 (U) „Metody badań okien - Badania mechaniczne” 

-PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” 
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SST -13 Stolarka   
 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

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 stolarki drzwiowej i okiennej. 

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

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

2.  Materiały 
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 państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w 
granicach 10–16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny być większe niż podano 
poniżej. 
 

 Różnice wymiarów [mm]  drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m    5 
powyżej 1 m     5 
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m    1   
ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m   2 
skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m  
 powyżej 1 m  
 wysokość powyżej 1 m  
różnica długości przekątnych  do 1 m  2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m   3 
 powyżej 2 m    3 
przekroje szerokość do 50 mm   
 powyżej 50 mm  
elementów grubość  do 40 mm  1 
 powyżej 40 mm  2 

grubość skrzydła     1 
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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. Szkło 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

2.6. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta 

Wymiary określa projekt wykonawczy 

 
2.7. Parapety 

Parapety zewnętrzne, są niezbędne pod każdym oknem, bo odprowadzają wodę deszczową 
spływającą z okien, ochraniając leżące poniżej ściany przed zaciekami i zawilgoceniem. Parapety 
wykonane z blachy tytanowo cynkowej zaopatrzone w systemowe końcówki umożliwiające 
prawidłowe zaciekanie wody opadowej co zapobiega zawilgoceniu ościeży. Parapety powinny 
być dostarczone z uwzględnieniem ich długości dopasowanej do wymiarów okien. 
Parapety wewnętrzne wykonane z PCV wraz z zaślepkami. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 

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 
Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5.  Wykonanie robót 

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 ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2.  Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub list-
wach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

 Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 
listwą. 
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 Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania 
do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

 Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

 Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 

 Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

 Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do tego celu świadectwem ITB. 

 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 
poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w 
ościeżu. 

 Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 
 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 

 
5.4. Montaż parapetów 

Końcówka parapetu powinna wystawać 3-5 cm poza lico ściany, a jego płaszczyzna musi być 
nachylona pod kątem przynajmniej 5 stopni, aby prawidłowo odprowadzać spływającą po niej 
wodę.  
Końcówka podokiennika, zwana kapinosem, powinna być wyprofilowana tak, aby spływająca 
woda nie podciekała pod spód parapetu i nie spływała na ścianę, wszystkie krawędzie i 
połączenia z ościeżnicą i ścianami wokół okna muszą być szczelne. 

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, 
– 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 
Jednostka obmiarowa robót wg przedmiaru 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 



Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych 

Żytowiecko - Szkoła 

64 

 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 ewentualnym 

obiciem listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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SST -14. Roboty izolacyjne 
 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji. 
 
 

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 izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych 
przetargiem. 

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

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

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność 
do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

 
2.2.1. Folia 
powierzchnie gładkie, bez uszkodzeń mechanicznych; krawędzie równe, proste, bez pofałdowań, 
kolor czarny 
 szerokość wstęgi (mm) 4000, 6000, 8000, 12000 
a) grubość (mm) 0,15; 0,20; 0,30 
b) masa powierzchniowa (g/m

2
) 180 

c) wodochłonność (%)=< 1,0 
d) opór dyfuzyjny (m

2
 x h x hPa/g) >= 360 

e) klasyfikacja ogniowa: trudno zapalny, nie rozprzestrzeniający ognia  
 

2.3. Materiały do izolacji termicznych 

2.3.1. Styropian 

 Wymagania 

 Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 
spienionych, 
e) dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
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 dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
a) dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm
2
, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm
2
. 

 wymiary: 

 długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
b) szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
c) grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

Twardość styropianu określa projekt wykonawczy 

 Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m

3
, przy czym wysokość 

stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona 
etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i 
pieczątkę pakowacza. 

a) Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł 
ognia. 

b) Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i 
ruchu drogowego. 

2.3.2. Styropian ekstrudowany 

 Gęstość objętościowa 32 kg/m3 
1. Współczynnik przewodzenia ciepła 0,037 W/mK 
2. Wytrzymałość lub naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu 0,25 N/mm2 
3. Wartość obliczeniowa dla obciążeń długotrwałych 0,08 N/mm2 
4. Moduł sprężystości 10 N/mm2 

5. Maks temperatura stosowania +75
o
C 

2.3.3. Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 

 wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać 
następujące wymagania: 

 ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 
– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

 

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

4.  Transport 
Wg wymagań ogólnych 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

 Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
a) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

 Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

 Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekra-
czać 5%. 

 Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że 
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
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 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
 

5.1.3. Izolacja z folii PE 
Należy układać na uprzednio oczyszczonym podłożu na zakład o szerokości 20. 
 

5.2. Izolacje termiczne 

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe i z wełny 
mineralnej należy układać na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 
styków winno wynosić minimum 3 cm. 

5.2.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w 
czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, 
zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

5.2.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 

 
5.3. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych 

 wszystkie podłoża muszą być czyste, wolne od tłuszczu i luźnych zanieczyszczeń (kurz, grudki 
zaprawy, stare szczeliwa, itp.), 

 bezpośrednio przed aplikacją pianki zwilżyć podłoże, 
 ościeżnicę drzwiową lub okienną zamocować mechanicznie i rozeprzeć (zgodnie z 

zaleceniami producenta stolarki), 
 zabezpieczyć przed zabrudzeniem ościeżnice i powierzchnie do nich przylegające (na 

przykład za pomocą folii malarskiej i taśmy maskującej), 
 puszka powinna mieć temperaturę pokojową (w razie potrzeby zanurzyć puszkę w letniej 

wodzie), 
 dokładnie wymieszać zawartość puszki przez energiczne potrząsanie (około 30 sekund), 
 nakręcić rurkę dozującą na zawór, odwrócić puszkę do góry dnem i w tej pozycji aplikować 

piankę, 
 przestrzeń roboczą wypełniać zawsze od dołu do góry jedynie w części objętości szczeliny, 

ponieważ pianka zwiększa swoja objętość podczas utwardzania, 
 warstwa pianki nie powinna być grubsza niż 3 cm przed utwardzeniem. Większe szczeliny 

wypełniać stopniowo warstwami, następną warstwę nakładamy dopiero po utwardzeniu 
poprzedniej i zwilżeniu jej wodą, 

 po całkowitym utwardzeniu usunąć elementy rozpierające, obciąć nożem nadmiar pianki i 
zabezpieczyć przed działaniem promieni UV, farbą, tynkiem, silikonem lub innymi 
uszczelniaczami, 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

a) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

b) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 

c) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-
wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

Powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
 powierzchni zaizolowanej. 

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

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-
czeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 
a) dziennik budowy, 
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
e) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

dostarczenie materiałów, 
przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 
wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.   Przepisy związane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 
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SST -15. Ścianki ,sufity, zabudowy z STG 
 
 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru sufitów podwieszanych i ścianek z STG. 

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 okładzin ścian i sufitów z płyt gipsowo – kartonowych obiektu. 

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. 

2.  Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „ Wymagania ogólne” 
Wymagania szczegółowe: 

 ruszt z profili stalowych ocynkowanych 
- suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie 
- płyty gipsowo –kartonowe grub 12 ,5 mm 
- zaprawa do spoinowania sucha 

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

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

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych należy układać na ruszcie z profili stalowych 
ocynkowanych, które są mocowane za pomocą systemowych zawiesi ocynkowanych 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby 
płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do 
sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 
zaprawą gipsową. 
Izolację termiczną wykonać w ściankach z wełny – rodzaj według dokumentacji projektowej. 

6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8.  Odbiór robót 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za 1 m

2
 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przygotowanie podłoża, 
– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
– uporządkowanie miejsca pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 
PN – B – 30042 – 1997   Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 

gipsowy. 
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SST – 16. INSTALACJE  SANITARNE  I  C.O. 

 
 
 
 
 
. PRZYŁACZA I SIECI ZEWNĘTRZNE. 
 
1.1  PRZYŁĄCZE C.W.U. DO  SANITARIATÓW 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, jakość użytych materiałów oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt robót opracowany na podstawie 
harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik do umowy. 
Wszystkie materiały stosowane do realizacji obiektu powinny posiadać certyfikat lub aprobatę 
techniczną a urządzenia certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
 
2.1.1 Przedmiot robót objętych ST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru przyłącza c.w.u. do sanitariatów 
 
2.1.2 Zakres robót objętych ST. 

Zakres robót zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robót niezbędnych do wykonania zadania 

 Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 33,7/90·mm, grubość ścianek rur stalowych 2,6·mm 

 

 sieci kanalizacji sanitarnej 0,16 PVC oraz  odprowadzającej ścieki sanitarne z budynku,  do 
istniejącej sieci, 

 
W zakres robót wchodzi: 

1. wykopy  
2. Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 33,7/90·mm, grubość ścianek rur stalowych 2,6·mm 
3. Rurociągi z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków 

niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 25·mm 
 
2.1.3 Materiały. 

Przewody: 
 Przewody PVC: 

- rury:  PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków 
niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 25·mm 

- Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 33,7/90·mm, grubość ścianek rur stalowych 2,6·mm 
 
Składowanie. 

Elementy z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy 
je odpowiednio chronić. Należy chronić je przed uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża, na którym 
są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 
załadunku.  
Rury w pakietach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości 
nie mniejszej niż 0,1 m. i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania  ok. 1 
m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach. Rury luzem można składować 
na przygotowanym podłożu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczeń twardych. 
Końcówki rur należy zabezpieczyć krążkami ochronami.   
W miarę możności przewody przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.  
Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiązek 
lub kręgów po podłożu.  
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Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania ) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach z zachowaniem 
wyżej omówionych środków ostrożności.  
Elementy z tworzyw sztucznych chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 
nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 
2.1.4 Roboty ziemne. 

 
Przewiduje się wykonanie  wykopów otwartych o ścianach pionowych   
Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. 
Spód wykopu wykonywanego mechaniczne  ustala się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej 
projektowanej. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  Tolerancja dla 
rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów  
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  
Podłoże z  materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości na sicie 0,75 mm. Grubość 
podsypki 100 mm.  

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.  
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna 
wynosić dla przewodów kanalizacyjnych 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał  zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być  zagęszczony  ubijakiem po obu 
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim. Zagęszczenie 
poszczególnych warstw powinno osiągnąć min. 95 %. 
Ułożone przewody w wykopie winny być zabezpieczone przed zamarzaniem poprzez zaizolowanie 
warstwą żużla. 
 
2.1.5 Metody i zakres kontroli jakości: 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych  należy sprawdzić, czy roboty 
pomocnicze i towarzyszące zostały   wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami. 
Sprawdzeniu podlega: 

 wykonanie wykopu i podłoża, 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 
 
2.1.6 Zasady wykonywania robót instalacyjno-montażowych : 

Montaż przewodów : 
Przewody instalacji montować przy temperaturze  otoczenia od 0

o
C

 
do 30

o
C .  

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz 
z ziemi sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Rury docinać poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi,  

 oczyścić pierwszą lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń,  

 założyć uszczelkę we właściwym kierunku 

 opuścić rurę do wykopu chroniąc przed zanieczyszczeniem, 

 wprowadzić koniec rury z uszczelką w mufę i metodą wciskową wprowadzić do mufy do 
    uzyskania oporu wykorzystując dźwignię ręczną.  
Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu 
podłoża. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu , a grunt z podłoża wykorzystuje się 
do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. Każda rura po 
ułożeniu zgodnie z osią i niweletą  powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co 
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.   
  
 
2.1.7  Metody i zakres kontroli jakości: 



Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych 

Żytowiecko - Szkoła 

73 

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy przeprowadzić odbiór 
techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów częściowych.  
Odbiory częściowe dokonać przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu.  
Podczas odbiorów częściowych należy sprawdzić: 

 zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów,  

 sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki, izolacji 
warstwą żużla, głębokości ułożenia przewodu,  

 sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku i 
spadku, połączeń, zmian kierunku,   
.  

Odbiór techniczny końcowy polega na:  

 sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
usterek,  

 sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 
 

 
2.1.8 Przepisy związane: 

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
PN-81/B-03020 – „ Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia i 
projektowanie”. 
PN-B-10736:1999 – „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” 
PN-EN 295-6:2001 –Rury i kształtki .  
 
3. INSTALACJA C. O.  
 
3.1 WSTĘP 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z instalacją centralnego ogrzewania.  

 

3.2. MATERIAŁY, ELEMENTY, URZĄDZENIA 

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny 
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie.  

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: 
Materiały 
Rurociągi  
Przewody z rur polietylenowych , miedzianych i stalowych ocynkowanych 
Grzejniki. 
Grzejnik aluminiowe kolumnowe fabrycznie wykończone 
Grzejniki płytowe uniwersalne  
Zawory grzejnikowe: 
Głowica termostatyczna RTD 3120 firmy np. Danfoss model wzmocniony z zabezpieczeniem przed 
manipulacją 
Izolacje termiczne  
Izolację termiczną przewodów rozprowadzających, poziomych i pionowych, należy wykonać po 
próbach hydraulicznych i rozruchu próbnym instalacji. 
Izolacja cieplna rurociągów winna spełniać wymogi normy PN-85/B-02421. 
Izolację wykonać należy z otulin termoizolacyjnych, (np. Thermaflex Thermacompact grubości.6mm), 
posiadających  odpowiednie atesty.  
 
3.3  TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 

  
Grzejniki   montować na wysokości min. 20 cm nad poziomem podłogi. Grzejniki posiadają uchwyty do 
mocowania na tylnej ściance, rozmieszczone w zależności od typu i wielkości grzejnika.  



Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych 

Żytowiecko - Szkoła 

74 

Przewody prowadzić ze spadkiem 0,5% w kierunku kolektora. Rurociągi mocować na uchwytach 
dystansowych, gwintowanych z obejmą, w odstępach: dla średnic od 20-80 mm co 1,5 m, dla średnic 
od 100-125 co 1,0 m, dla średnicy 150 mm co 0,8 m. Na gałązkach grzejnikowych uchwyty mocować 
w odstępie nie większym niż 0,5 m od grzejnika. Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu należy 
stosować podkładki elastyczne. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny 
być założone tuleje, co najmniej o 1 cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, 
a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść przez ściany i stropy 
nie powinny być wykonane połączenia rur. Odległość przewodu od ściany, stropu lub podłogi powinna 
wynosić co najmniej 3 cm. 
Kompensację przewodów wykonać poprzez wykorzystanie zmiany kierunków prowadzenia poziomów 
i pionów wynikających z lokalizacji przegród budowlanych (zjawisko samokompensacji) oraz przez 
kompensatory U-kształtne. 
Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworów odpowietrzających w 
najwyższych punktach instalacji wraz z zaworami odcinającymi usytuowanymi przed 
odpowietrznikami. Odwodnienie instalacji wykonać przy użyciu zaworów spustowych zainstalowanych 
przy grzejnikach na powrocie  
 
3.4 ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór materiałów, elementów i urządzeń.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 
itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. 
 
3.5 Badania. 

Badanie szczelności na zimno. 
Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 

0°C. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 

przed wykonaniem izolacji termicznej.  

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które 

przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę, następnie 

instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godz. (gdy temperatura 

zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności instalacji powinna być 

napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego 

przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów 

i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany 
manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego 
i działce elementarnej 0,1 bara (0,01 Mpa). 
Wartości ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.: 

- manometr nie wykaże spadku ciśnienia,  
- nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 
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Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż jej zmiana 
o 10

o
 powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 - 1,0 bara. 

Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy 

zachodzi konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza się opróżnianie tylko tej 

części zładu, gdzie wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych 

prac. 

Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy 

zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 

 
Badanie szczelności i działania w stanie gorącym. 
Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego 

wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych 

wyników badań zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 

"Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Badania.". Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu 

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

nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji 

w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. 

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczel-

nień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone 

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

nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych 

odkształceń. 

W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy - po próbie szczelności 

na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym - poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację 

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

obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

 

Regulacja działania. 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody 

zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i 

drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być 

udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w 

protokole odbioru. 

Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji 

wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w 

zaworach z podwójną regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po zakończeniu 

montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na 

gałęziach instalacji muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy skontrolować prawidłowość 

odpowietrzenia zładu. 

Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, 

należy dokonywać pomiarów w następujący sposób: 
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a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność 
pomiaru ± 0,5°C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na 
wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku; 

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających 
dokładność pomiaru ± 0,5°C, 

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za 
pomocą manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych 
rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym; 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termome-
trów zapewniających dokładność pomiaru ± 0,5° C; termometry te zabezpieczone 
przed wpływem promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą 
w środku pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki 
sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, 
a odległość między punktami pomiarowymi - 10 m; 

e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w 
ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych 
(termistorowych) o dokładności odczytu ± 0,5° C. Pomiary te należy przeprowadzać 
na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni 
zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu.  

Ocena regulacji i kryteria oceny: 

a) Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego na-
leży dokonać przy temperaturze zewnętrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, 
możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C, 

b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania 
wodnego polega na: 

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych 
rozdzielaczach i porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla 
aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od 
rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej temperatury w 
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu 
regulacyjnego więcej niż ± 2°C, 

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób 
przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk", a w 
przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu, 

- skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy 
odbiorze poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. 
W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowanych 
konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych 
źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.), na kształtowanie się 
temperatury powietrza. 

- skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na 
głównych rozdzielaczach i porównaniu go z wielkością określoną w 
dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna 
odchyłka powinna się mieścić w granicach ± 10°/o obliczeniowego spadku 
ciśnienia, 

- skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na 
rozdzielaczu. 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: 

- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepły-
wów wody przez piony i grzejniki, 

- określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w doborze 
wielkości grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie 
elementów konstrukcyjno-budowlanych decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i 
usunąć te przyczyny. 

 
3.6 Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 
- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
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Odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić jeszcze przed montażem instalacji i grzejników. 
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik 
robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 
 
3.7 Odbiory końcowe.  

Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów 
częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu 
istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II - Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 
W szczególności należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
- prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
- prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji, 
- prawidłowość zainstalowania grzejników, 
- jakość wykonania izolacji cieplnej, 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na 
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz 
prób. 
 
4. INSTALACJA WODNO -KANALIZACYJNA 
 
4.1.1 WSTĘP 
 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej.  
 
4.1.2 MATERIAŁY 
 
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadać Polskim 
Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie.  
Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: 
Przewody wody. 
Przewody z rur zgodnie z przedmiarem robót 
Otuliny izolacyjne. 
Izolacja otulinami z pianki (np. Thermaflex). 
Rura ochronna Peszel 
Zawory przelotowe. 
Zawory przelotowe kulowe mosiężne wg PN-74/M-75224. 
Zawór zwrotny. 
Zawór zwrotny poziomy mosiężny  wg PN-81/M-75013. 
Zawory wypływowe ze złączka do węża. 
Zawory wypływowe ze złączką do węża mosiężne wg PN - 75/M-75208. 
Zawór antyskażeniowy typu EA 291NF o śr. nominalnej 32 mm prod. np. Danfoss 
Wodomierz do wody zimnej JS 3,5 o śr. nominalnej 25 mm prod. np. PoWoGaz 
 
4.1.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE. 

Instalację wody zimnej należy wykonać z rur polipropylenowych systemu Bor Plus PN16 w sztangach 
prod np. Wavin. Przewody wody zimnej należy montować ze spadkiem w kierunku wodomierza 
głównego. Przewody zaizolować otulina np. Thermaflex. Przewody w bruzdach ściennych umieszczać 
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w rurze ochronnej typu Peszel. Wielkość bruzd należy dostosować do średnicy przewodów oraz 
grubości zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednocześnie umożliwić rozszerzalność 
termiczną przewodów. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być 
założone tuleje, co najmniej o 1 cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, a 
tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie 
powinny być wykonane połączenia rur. Przewody należy mocować za pomocą uchwytów. Pomiędzy 
przewodem a obejmą uchwytu należy stosować podkładki elastyczne.  

Zarówno przed wodomierzem, jak i za należy zamontować zawory przelotowe kulowe, natomiast za 
wodomierzem i zaworem kulowym zamontować zawór zwrotny. W układzie pomiarowym zamontować 
należy również zawór antyskażeniowy. 

 

4.1.4 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 
klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 
 
 
Odbiory robót zanikających  

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację wodociągową prowadzoną w 
bruzdach ściennych, na ścianach i pod stropem parteru . Powinien on być przeprowadzony przed 
zakryciem . 
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym,  
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów,  
- sprawdzenie prawidłowości zamocowań,  
- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych 

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

- badanie szczelności instalacji. 
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 

- przejścia przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 
- bruzdy w ścianach - wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionami i zgodność z 

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz 
armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w 
przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo 
następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do 
podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 
Badanie szczelności instalacji wodociągowej należy wykonać przy uwzględnieniu następujących 
uwag: 

- Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza 
wewnętrznego powyżej 0°C. 

- Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić woda wodociągową lub 
z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy 
przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy 
połączenia przewodów i armatury są szczelne. 
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- Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego 
ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, 
przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. 
Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na 
przewodach, armaturze przelotowo – regulacyjnej i połączeniach. 

- Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje 
spadku ciśnienia.  

Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik 
robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 

 
Odbiory końcowe. 

W związku z tym, że większość instalacji wody zimnej będzie prowadzona w bruzdach i nad sufitami 
podwieszanymi, badanie szczelności powinno być przeprowadzone w ramach odbioru 
międzyoperacyjnego. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy dokonać regulacji wstępnej instalacji. Należy to 
wykonać w następujący sposób: 

- Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie 
kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia 
wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej. 

- Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli 
woda wypływa z najwyżej położonych punktów czerpalnych, a czas napełnienia 
zbiorników spłukujących nie przekracza 1 minuty. 

- Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być 
poświadczona przez inspektora nadzoru. 

Po zakończeniu regulacji należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz inspektor nadzoru. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 

- czy użyto właściwych materiałów i elementów, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- wielkość spadków przewodów, 
- prawidłowość ustawienia armatury, 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, 

- instrukcje obsługi. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na 
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz 
prób. 
 
4.2. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ ORAZ CYRKULACJI – RURY 
 
4.2.1 WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji wody ciepłej.  
 
4.2.2. MATERIAŁY 
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Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadać Polskim 
Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie.  

Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: 
 
Przewody instalacji ciepłej wody i cyrkulacji. 
Przewody z rur zgodnie z przedmiarem 
 
4.2.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 

Przewody rozprowadzające instalacji ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur sztangach. Przewody 
zaizolować otuliną np. Thermaflex. Przewody w bruzdach ściennych umieszczać w rurze ochronnej 
typu Peszel. Wielkość bruzd należy dostosować do średnicy przewodów oraz grubości zastosowanych 
otulin izolacyjnych, powinna ona jednocześnie umożliwić rozszerzalność termiczną przewodów. 
Należy pamiętać aby w bruździe wokół rury było miejsce na ewentualną pracę termiczną. Bruzdy 
zakryć siatką i zatynkować. Przewody należy mocować za pomocą uchwytów. W miejscach 
prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje, co najmniej o 1 cm dłuższe 
niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem 
elastycznym. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie powinny być wykonane połączenia rur.  
.  

4.2.4 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na                                       
budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 
itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 
klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 
Odbiory robót zanikających  

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację ciepłej wody prowadzoną w 
bruzdach ściennych. Powinien on być przeprowadzony przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. 

Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 
- przejścia przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 
- bruzdy w ścianach - wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionami i zgodność z 

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz 
armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w 
przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo 
następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do 
podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 
Badanie szczelności instalacji wodociągowej należy wykonać przy uwzględnieniu następujących 
uwag: 

- Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza   
      wewnętrznego powyżej 0°C. 
- Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić woda wodociągową lub 

z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy 
przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy 
połączenia przewodów i armatury są szczelne. 

- Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego 
ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, 
przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. 
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Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na 
przewodach, armaturze przelotowo – regulacyjnej i połączeniach. 

- Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje 
spadku ciśnienia. 

- Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje 
wodą zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy 
sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę 
szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 

Z odbioru należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów 
do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale 
majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 
 
Odbiory końcowe. 

W związku z tym, że większość instalacji wody ciepłej będzie prowadzona w bruzdach, badanie 
szczelności powinno być przeprowadzone w ramach odbioru międzyoperacyjnego. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy dokonać regulacji wstępnej instalacji. Należy to 
wykonać w następujący sposób: 
- Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie 

przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej 
wody płucznej. 

- Regulację rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać przy 
użyciu kryz dławiących lub innych elementów regulujących. 

- Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy przeprowadzić 
termometrami rtęciowymi z podziałką 1°C. 

- Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru płynie 
woda o temperaturze 50°C, z odchyłką ±5°C. Pomiaru temperatury wody należy dokonać po 3 
minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. 

- Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego 
wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być poświadczona przez przedstawiciela 
nadzoru inwestorskiego. 

Po zakończeniu regulacji należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, 
inwestora i użytkownika. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 
- czy użyto właściwych materiałów i elementów, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- prawidłowość ustawienia armatury, 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzeń ciepłej wody należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 

czasie budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty  zanikające, 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 

technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
- instrukcje obsługi. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na 
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz 
prób. 
 
4.3 INSTALACJA KANALIZACYJNA - RURY 
 
4.3.1 WSTĘP 

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem instalacji kanalizacyjnej.  
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4.3.2. MATERIAŁY 

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadać 
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je 
do stosowania w budownictwie.  
Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: 

4.3.2.1. Piony i podejścia kanalizacyjne. 

Piony i podejścia kanalizacyjne do urządzeń z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), łączone 
na wcisk - rury wg PN-80/C-89205, kształtki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203.  

-  
-  
-  
-  
- studzienka schładzająca 60x60x90 cm przykryta blachą ryflowaną i pompą zatapialną typu 

KP150-AV1 prod np. Grundfoss   
 

4.3.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 

Piony i podejścia do urządzeń należy wykonać z rur i kształtek PVC. Połączenia rur należy wykonać 
przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec 
rury sfazowany pod kątem 15-20

0
, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby 

odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm. Przy przejściach pionów przez 
fundamenty i przegrody budowlane należy umieścić je w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach 
tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem, a tuleją ochronną powinna być 
wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm 
powyżej posadzki. 
Piony kanalizacyjne należy prowadzić w szachtach i bruzdach ściennych, a piony których nie można 
prowadzić w bruzdach zabudować płytą gipsowo – kartonową po otuleniu wełna mineralną. Przewody 
prowadzone w bruzdach należy zabezpieczyć przed tarciem, poprzez osłonięcie większych średnic 
otuliną, natomiast mniejsze średnice prowadzić w rurze PESZEL Wielkość bruzd należy dostosować 
do średnicy przewodów oraz grubości zastosowanych otulin izolacyjnych. 
Piony mocować za pomocą uchwytów. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. 
Pomiędzy przewodem, a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Mocować należy w dwóch 
punktach na jednej kondygnacji: 

- punkt stały pod stropem 
- punkt przesuwny w połowie wysokości kondygnacji. 

Odpowietrzenie pionów poprzez  wywiewki wyprowadzone ponad dach oraz poprzez zawory 
napowietrzające. Należy zastosować wywiewki producenta rur. 
Na pionach należy montować rewizje (czyszczaki) w dolnych częściach pionów. 
Podejścia odpływowe łączące wyloty przyborów sanitarnych prowadzić z minimalnym spadkiem 2-
2,5%. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) należy wykonać za pomocą trójników o 
kącie rozwarcia nie większym niż 45

0
. Dopuszczalne odchylenie od spadków przewodów poziomych, 

zało  
 
4.3.4. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór materiałów.  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 
itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 
klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  



Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych 

Żytowiecko - Szkoła 

83 

 
Odbiory robót zanikających . 

Odbiór robót zanikających powinien objąć swym zakresem instalację kanalizacyjną prowadzoną pod 
posadzką. Powinien on być przeprowadzony przed położeniem posadzki. 
Odbiór robót zanikających powinien obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym,  
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów,  
- sprawdzenie prawidłowości zamocowań,  
- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych 

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

- badanie szczelności instalacji. 
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 

- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
- sposób prowadzenia przewodów, 
- lokalizacja podejść pod przybory sanitarne. 

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur. Do 
badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku 
stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% 
połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia 
decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej należy wykonać poddając sprawdzeniu przewody 
odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez 
oględziny po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik 
robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 
 
Odbiory końcowe. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy instalację poddać badaniu na szczelność. Należy 
to wykonać w następujący sposób: 

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych 
należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-
gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

Po zakończeniu prób należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W 
skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, 
inwestora i użytkownika. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 
- czy użyto właściwych materiałów i elementów, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- wielkość spadków przewodów, 
- prawidłowość ustawienia podejść pod przybory sanitarne, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości miedzy podporami. 
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób szczelności, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, 

- instrukcje obsługi. 
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Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na 
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz 
prób. 
 
4.4. MONTAŻ PRZYBORÓW I ARMATURY INSTALACJI WOD.–KAN. (BIAŁY MONTAŻ) 
 
4.4.1 WSTĘP 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem przyborów sanitarnych i armatury instalacji wodociągowej i 
kanalizacyjnej, tzw. biały montaż.  
 
4.4.2 MATERIAŁY 
Materiały, elementy i urządzenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny odpowiadać Polskim 
Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie.  
 
4.4.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 
Wszystkie przybory sanitarne podłączyć do kanalizacji za pośrednictwem syfonów.  
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej naściennej nad przyborem lub podłogą: 
 

Przybór 
Wysokość osi wylotu ściennego podejścia 
czerpalnego 

Nazwa 
Wysokość górnej 
krawędzi przedniej 
ścianki nad podłogą 

Nad przyborem Nad podłogą 

 M m m 

Umywalka 0,75-0,80 0,25-0,35 
nad górną krawędzią 
przedniej ścianki 

1,00-1,15 

Pisuar od 0,65   

    

 

 Miski ustępowe wiszące 

 Elementy montażowe do WC   

 Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym 

 Elementy montażowe do pisuarów   

 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 

 Postumenty porcelanowe do umywalki 

 Zlewozmywaki dwukomorowe 

 Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 

 Baterie  zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 
 

Przybory należy zamocować w sposób zapewniający łatwy demontaż i ich właściwe użytkowanie. 
Rozwiązania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniać łatwy i pewny montaż do instalacji 
przy użyciu uniwersalnych narzędzi. Przed montażem należy oczyścić elementy współpracujące ze 
sobą. Montaż armatury powinien zapewnić prawidłową i niezawodną eksploatację oraz 
bezpieczeństwo użytkowników. 
 
4.4.4. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
3) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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4) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, 
klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
  
Odbiory końcowe. 

W ramach odbioru obiektu należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi 
kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 
- czy użyto właściwych materiałów i elementów, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- prawidłowość ustawienia armatury, 
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, 

- instrukcje obsługi. 
Z odbioru ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z 
dokumentacją budowy.  
 
5.     INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 
 
5.1.  WSTĘP 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem kanałów i urządzeń wentylacji mechanicznej.  

 
5.2.  MATERIAŁY, ELEMENTY, URZĄDZENIA 

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania wentylacji mechanicznej powinny odpowiadać 
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je 
do stosowania w budownictwie.  

 Przewody i kształtki wentylacyjne. 
- Wentylatory łazienkowe typu EDM80 prod np. Venture Industries 
- Wentylatory łazienkowe typu EBB-250VL-T prod np. Venture Industries 

 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro), 
 
5.3.  TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE. 

Kanały mocować na standardowych podporach. Kanały wentylacyjne łączyć połączeniami 
kołnierzowymi. Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcić śrubami stalowymi zgrubnymi z łbem 
sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M8. Śruby nie powinny 
wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby. Śruby zaleca się skręcać 
parami po dwie przeciwległe leżące śruby. Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować 
uszczelki gumowe z gumy miękkiej lub mikroporowatej. 

W miejscach przejść przewodów przez przegrody budowlane, należy wykuć otwory, które powinny być 
większe o 50mm od wymiarów danego kanału lub urządzenia. Wewnętrzne powierzchnie otworów 
powinny być gładkie i otynkowane. Otwory powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były 
przenoszone na przewody i elementy urządzenia.  
Kanały przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami amortyzacyjnymi z 
wełny mineralnej o grubości 40 mm na grubości ściany lub stropu.  
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Kanały i urządzenia obudować płytą gipsową pozostawiając otwory rewizyjne do obsługi urządzeń. 
Przewody przechodzące przez pomieszczenia, których nie wentylują obudować elementami o 
odporności ogniowej przewidzianej dla ścianek działowych tych pomieszczeń. 
 
5.4.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór materiałów, elementów i urządzeń.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
5) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
6) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. 
 Przy odbiorze urządzeń i elementów należy: 

- dokonać oględzin zewnętrznych, 
- sprawdzić ręcznie, czy wirnik wentylatora nic ociera się o korpus obudowy, 
- sprawdzić wymiary główne, 
- sprawdzić sztywność konstrukcji, 
- sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń i spawów. 

 
Badania. 
Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamontowanych 

urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 

Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić ich działanie i ustawienie 

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 

- prawidłowość pracy całego układu wentylacyjnego, 
W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń 

wentylacyjnych powinna obejmować: 

- pomiary wstępne przed regulacją, 
- regulację sieci oraz elementów zakańczających, 
- sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora, 
- sprawdzenie liczby obrotów wentylatora, 
- sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów 

i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów 

powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru 

technicznego urządzeń. 

 
Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 

- odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: odcinki 
kanałów przewidziane do obudowania oraz ich połączenia z innymi elementami,  

- otwory w ścianach, stropach i dachach, 
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik 
robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru. 
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Odbiory końcowe.  

Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu, przeprowadzeniu 
prób i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do 
eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, 

- instrukcje obsługi. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 

przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na 
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz 
prób. 
 
5.5.  PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

Specyfikację techniczną opracowano na podstawie: 

- "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II 
- Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

- Normy Polskie: 

 PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 
badania. 

 PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

 PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 
badania. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690). 
 
6.5 PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Specyfikację techniczną opracowano na podstawie: 

- Dokumentacji projektowej,  
- "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II 

- Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
- Normy Polskie: 

 PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 
badania. 

 PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

 PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 
badania. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690). 
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SST -17. Okładziny ścienne ceramiczne 
 
 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykony-
wania okładzin z płytek ceramicznych. 

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 
Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na płaszczyznach pionowych w sanitariatach, 
umywalniach oraz pomieszczeniach gospodarczych. 

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

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

2.  Materiały 
 zaprawa klejowa 
- zaprawa do spoinowania mineralna 
- płytki ścienne wg opisu technicznego 

- profile wykończeniowe do okładzin ceramicznych 
 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

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

 

5.  Wykonanie robót 
W węzłach sanitarnych i umywalniach na ścianach do wysokości wg projektu. od powierzchni 
podłogi wykonać glazurę. Płytki ceramiczne przykleić do ścian za pomocą zaprawy klejącej do 
glazury, po uprzednim wyrównaniu powierzchni ścian zaprawą wyrównującą stosowaną do 
wyrównywania ścian przed położeniem płytek ceramicznych. Spoiny należy wypełnić zaprawą do 
fugowania w kolorze płytek ceramicznych. Narożniki otworów okiennych, półek, obwodów 
pryszniców itp. zabezpieczyć za pomocą listew wykończeniowych z tworzyw sztucznych tzw. 
„flizówek” w kolorze płytek. 

6.  Kontrola jakości 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z wymaganiami ogólnymi ST. Odbiór 
podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 m

2
 wykonanych okładziny 

8.  Odbiór robót 

8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór końcowy 

8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
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9.  Przepisy związane 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych –Arkady 1989 
 

10. Uwagi 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przechowywanie w 
magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 

 
 
 

 
 


