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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

I. WYMAGANIA OGÓLNE  
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia: 
Remont pomieszczeń sanitariatu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w 
budynku Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno – 
Przyrodniczego w Bydgoszczy al. Mazowiecka 28. 
 
1.2. Charakterystyka obiektu 

Jest to budynek wolno stojący, pięciokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany 
w technologii murowanej pod koniec XIX wieku jako koszary wojskowe, 
zmodernizowany i zaadaptowany na potrzeby uczelni w latach sześćdziesiątych XX 
wieku 
 
Dane techniczne budynku : 

Fundamenty: 
ławy i ściany fundamentowe murowane z cegły i kamienia   
   polnego. 

Ściany nadziemia: murowane z cegły ceramicznej pełnej, ściany dobudowanej   
   klatki schodowej  stalowe na szkielecie żelbetowym. 

Ściany działowe: 
w części murowane z cegły ceramicznej, w części drewniane     
ryglowe z płytami gipsowo - kartonowymi, w części przeszklone  
   z pcv.    

Stropy: drewniane belkowe ze ślepym pułapem i  z podsufitką, w   
   klatce schodowej żelbetowe. 

Schody żelbetowe płytowe. 

Dach stalowa więźba dachowa dwuspadowa i płyty dachowe      
żelbetowe. 

Pokrycie dachu papa zgrzewalna na gładzi cementowej. 
Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.  
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne z gładzią gipsową 

Malowanie i 
okładziny 

farba emulsyjna, w pomieszczeniach sanitarnych i    
   laboratoryjnych płytki ceramiczne glazurowane, w   
    pomieszczeniach reprezentacyjnych boazeria drewniana. 

Posadzki 
drewniane na legarach z wykładziną PCV, panelami    
   podłogowymi, płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach  
    sanitarnych i laboratoryjnych. 

Stolarka okna z PCV, drzwi drewniane, w korytarzu stalowe oraz z PCV. 

Elewacja tynk cementowo- wapienny. 

Instalacje: 
elektryczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna,     
grzewcza centralna z sieci miejskiej, wentylacja grawitacyjna i     
mechaniczna. 

Dane techniczne:                                                                                                                     
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pow. zabudowy : 1 442 m2 
pow. całkowita netto : 5 836,56m2 
kubatura : 22 795m3 
rok budowy: : koniec XIXw. 

 

1.3. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją 
stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robót i będącymi przedmiotem zamówienia. 

1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
(1) Budynek - obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dachy 
(2) Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inwestorem. Wykonawcą i projektantem. 
 (3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 (4) Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys na bazie przedmiaru prac i dokumentacji 
projektowej.  
(5) Obmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych. 
 (6) Materiały - wszelkie wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z aprobatami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
(7)Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
 
l.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
zakresem projektowanych robót budowlanych, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez producentów instrukcjami użycia materiału 
oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, w dalszej części specyfikacji 
rozumiane jako szeroko pojęte przepisy wykonawcze. Odpowiada za bezpieczeństwo 
wszelkich czynności podejmowanych na terenie budowy, oraz za ich zgodność realizacji 
zadania z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora 
. 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 3 dni przed ustalonym terminem przekazania terenu 
budowy – oświadczenie osób funkcyjnych o przejęciu obowiązków na budowie (kierownik 
budowy). Zamawiający w terminie określonym umową przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Wskaże punkt 
poboru wody i energii elektrycznej.  
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1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja obmiarowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedociągnięć w opracowanych 
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do ulic otwartych dla ruchu wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
Wykonawca zobowiązany jest strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, oraz zawarcia 
odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
Koszt ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową,. 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie, 
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 dóbr publicznych i innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: 

1 lokalizację miejsc składowania materiałów, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg 
dojazdowych, 
2 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska substancjami 
toksycznymi, 
3. możliwością powstania pożaru 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy. 
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. 
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l .6.6. 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 użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 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 
Zamawiający. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 

 
1.6.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Podczas 
realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte umową.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.  
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania z terenu budowy materiałów z 
rozbiórek i demontażu, oraz wywożenia ich na najbliższe składowisko komunalne. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.6.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych postanowień podczas prowadzenia robót.  
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora. 

1.6.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepis, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inwestora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi do zatwierdzenia. 
 
2. Materiały 

2.1. Dopuszczenie materiałów do stosowania 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszą posiadać pozytywną 
ocenę techniczną, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałem 

Jeśli dokumentacja projektowa, lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze przed użyciem tego materiał. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i było  dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich stanu 
pierwotnego. 
Zamawiający nie dopuszcza składowania w remontowanych pomieszczeniach i ciągach 
komunikacyjnych materiałów w ilościach przekraczających niezbędne ilości do realizacji 
zaplanowanych prac dla jednej zmiany roboczej, lub ilości materiałów mogących 
spowodować przekroczenie wartości dopuszczalnych nośności stropów między 
kondygnacyjnych. 
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3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inwestora w przypadku 
braku wcześniejszych ustaleń. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
Zamawiający udostępni Wykonawcy prac dźwig osobowy (windę) jedynie dla przewozu osób. 

4. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 
wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę oraz 
poleceniami Inwestora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę przy prowadzeniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez Inwestora. 
Sprawdzenie wykonania robót lub ocena ich jakości przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych.  
Polecenia Inwestora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inwestora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. W 
przypadku opóźnień realizacji budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 
Inwestor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

5. Kontrola jakości robót 

5.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inwestora program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
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5.2. 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 odpowiedni system kontroli. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

5.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Norma lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Norm, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST 

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 Inwestorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.4. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego 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 (kierowniku budowy). 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczy przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron, budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk 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 Inwestora. 
 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności; 
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- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inwestora 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 Inwestora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- 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 Inwestorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęci lub zajęciem stanowiska. 
 
(2) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 następujące 
dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy. 
b) protokoły odbioru robót. 
c) protokoły z narad i ustaleń. 
d) korespondencję na budowie. 

(3) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6. Odbiór robót 

6.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu. 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

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

6.3. 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 Inwestor. 

6.4. Odbiór końcowy robót 
(1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzg lędnieniem tolerancji i n ie  ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, ko mis ja  dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

(2) Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację pro jektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

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

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 

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

6.5. 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 6.4 "Odbiór ostateczny robót". 

7. Podstawa płatności 

7.1. 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 musi uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji obmiarowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

7.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

 
8. Przepisy związane 
8.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm lub ich 
części oraz do stosowania się do norm i opracowań przytoczonych w poszczególnych 
Specyfikacjach Technicznych, a także niżej wymienionych. 
8.2. Wykaz ważniejszych przepisów i opracowań dotyczących zadania 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 
późniejszymi zm.), 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), 
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3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 
881), 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041), 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), 
6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wydane przez Instytut 
Techniki Budowlanej, 
7. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 47 poz.401). 
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251). 
9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo 
ogólne. Tom I , Arkady, Warszawa 1990. 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953. 
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 169, poz. 1650 

 
9. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zakres robót wynika z dokumentacji projektowej i jest opisany Szczegółowymi 
Specyfikacjami 
Technicznymi wykonania i odbioru robót wg poniższego spisu: 
SST-01 Roboty rozbiórkowe  
SST-02 Roboty tynkarskie 
SST-03 Konstrukcje stalowe 
SST-04 Instalowanie stolarki drzwiowej  
SST-05 Kładzenie płytek 
SST- 06 Sufity podwieszane  
SST -07 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania 
SST -08 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
SST - 09 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
SST- 10 Roboty malarskie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych - (CPV 45113000-2) 
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 występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 
- demontaż stolarki drzwiowej 
- wykucie lub powiększenie otworów dla montażu stolarki drzwiowej  
- rozbiórka ścian w zakresie objętym projektem 
- skucie glazury ściennej  
- demontaż wykładzin posadzkowych  
- wykonanie przekuć i przebić przez stropy i ściany wewnętrzne dla montażu instalacji  
- demontaż umywalek i podejść instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej 
- demontaż grzejników centralnego ogrzewania wraz z podejściami instalacyjnymi 
- demontaż opraw oświetleniowych, gniazd i łączników instalacyjnych 
- wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko z utylizacją 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją, SST i poleceniami Inżyniera. 
Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Inspektorem nadzoru sposób wykonania robót, 
zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia stanowiska pracy 
po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi 
bezpieczeństwo konstrukcji budynku oraz osób wykonujących prace rozbiórkowe. Przed 
rozpoczęciem robót sprawdzić czy w demontowanych elementach nie znajdują się czynne 
instalacje. Gruz z pomieszczeń usuwać do kontenera / pojemnika podstawionego przez 
wykonawcę prac we wskazanym miejscu przed budynkiem i dalej wywóz na wysypisko 
komunalne.  
2.0. Materiały 
Materiały nie występują. 
3.0. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.3. Do wykonania robót może 
być wykorzystywany sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
4.0. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST-00„Wymagania ogólne” pkt.3. 
Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane 
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
5.0. Wykonanie robót 
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Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren wydzielić, ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną. i 
wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. Wszystkie bezużyteczne elementy i materiały powinny być pocięte na 
mniejsze elementy i wywiezione w miejsce wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane 
przez Inżyniera. Elementy z rozbiórki niewykorzystywane powtórnie Wykonawca wywiezie 
poza teren budowy na własny koszt. 
6.0. Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
7.0. Obmiar robót 
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
a) rozbiórki obiektów kubaturowych - [1 szt., kpl, 1m3] 
b) dla ścian działowych, okładzin ściennych i posadzkowych – [m2] 
c) dla elementów robót instalacji wod-kan i c-o  – [szt, kpl, m] 
d) dla elementów robót instalacji elektrycznych  – [szt, kpl, m] 
 
Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 
8.0. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem po 
odbiorze robót. Cena jednostkowa robót związanych z rozbiórką budynków obejmuje: 
• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki 
• wykonanie rozbiórki 
• przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, 
• załadunek i odwiezienie na miejsce składowania materiałów przeznaczonych do 
późniejszego wykorzystania 
• załadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiałów z rozbiórki 
• zabezpieczenie terenu robót 
• uporządkowania terenu budowy i stanowisk roboczych 
9.0. Uwagi szczegółowe 
9.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier 
9.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 

 
 
SST-02 ROBOTY TYNKARSKIE 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót tynkarskich wewnętrznych - (CPV 45410000-4) 
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 tynków cementowo-wapiennych w miejscu po skutej glazurze i zbitych 
tynkach występujących w remontowanych pomieszczeniach oraz nowych tynków na 
powierzchniach nowopowstałych ścian i przemurowań. 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, 
rodzaj zaprawy, ilość warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-
10100 p. 3 Roboty tynkowe. „Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 
10100 p. 3.1.1. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie 
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami oraz 
wytycznymi i oznaczają: 
- roboty budowlane:  wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- wykonawca: osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie: wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura: dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 
i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe: ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny z gładzią gipsową wykonać wg wytycznych 
producenta. Po zakończeniu robót uprzątnąć stanowisko robocze, oczyścić zamontowane 
elementy z resztek zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać, oczyścić i odnieść rusztowania. 
Zlikwidować zabezpieczenia. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dot. materiałów, pozyskiwania, składowania- „Wymagania ogólne" - 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów posiadających odpowiednie 
świadectwa i atesty zgodnie z zapisami w punkcie 2 ST-00. Przechowywanie i składowanie 
materiałów winno odbywać się zgodnie z zapisami punkcie 2.4 ST-00. 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
90/B- 14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Nie używać wód 
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ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych i wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
2.3. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania Normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych" oraz: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki wg PN-B-
19701;1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora można stosować cement 
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od przygotowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C, 
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 
- do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Skład objętościowych 
składników zapraw należy dobierać w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 
po jej przygotowaniu tj. w okresie około 3 godzin. 
3. Sprzęt 
Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią 
wykonania poszczególnych robót. Sprzęt winien odpowiadać wymogom określonym w 
punkcie 3. ST-00. 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę 
4.0. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3. 
Materiał należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
- transport cementu i wapna suchogaszonego, gipsu szpachlowego powinien odbywać się 
zgodnie z BN-88/6731-08. 
- cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić wozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
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sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem 
- kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z asortymentami kruszywa lub 
frakcjami i zawilgoceniem. 
- wapno gaszone jako ciasto wapienne można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
5.0. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych 
temperatur". Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 
3.3.2. Spoiny w murach ceglanych: 
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy 
je wyskrobać na głębokość j.w. lub zastosować specjalne środki zapewniające przyczepność 
tynku do podłoża. 
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
- nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Podłoże pod tynk musi być: 
- równe, 
- nośne i mocne, 
- wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równomiernie chłonne 
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
- wolne od wykwitów, 
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/8-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być 
zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kat. II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych, 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cem.-wap. w tynkach nienarażonych na 
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zawilgocenie 
- w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2. 
6.0. Kontrola jakości 
Wymagania dla robót tynkarskich podano w ST-00 pkt.5. Sprawdzenie jakości robót polega 
na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w oraz jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.” 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie : 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
7.0. Obmiar robót 
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu 
7.2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.0. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zostać odebrany. W takim 
przypadku należy tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
8.4. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie 
nie więcej niż 3 na dług. kontrolnej 2m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości, 
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- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
9.0. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 7. Płaci 
się za wykonaną i odebraną ilość m² powierzchni tynku wg ceny jedn., która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do 
4m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
10.0. Przepisy związane 
10.1 Wymienione w p. 10 ST-00. 
10.2 Niżej wymienione normy : 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN -75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania 
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze . 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Płaski do zapraw budowlanych. 
- PN-B-30020:1999 Wapno 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
 
SST - 03 KONSTRUKCJE STALOWE 
Kod CPV: 
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
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45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i osadzenia nadproży 
ze stali kątowej L-75x50x6 
1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0 – Wymagania ogólne. 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 
Materiały stosowane przy wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej ST: 
profile stalowe kątowe L-75x50x6 
Elementy stalowe po osadzeniu i zamontowaniu należy pokryć klejem hybrydowym Export 
Line Professional.  
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do 
montażu konstrukcji: 
- środek transportu do przewożenia elementów  
- spawarki 
- klucze dynamometryczne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i 
środki transportu. 
Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 
szkodliwych czynników atmosferycznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót montażowych konstrukcji stalowych oraz  
    zabezpieczenia antykorozyjnego 
5.1 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-06200 i postanowieniami umowy. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej  
Przygotowanie do wykonania konstrukcji stalowej 
1. zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji 
2. dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji 
spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania 
3. przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów 
4. przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego 
elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali i końcowego 
spawania 
5.3 Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu  
a. oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji 
b. wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji 
c. wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej 
przygotowanych szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub 
kotwiących 
5.4 Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji  
W zakres robot składających się na wykonanie konstrukcji wchodzą następujące prace i 
czynności: 
1)   trasowanie i cięcie detali, 
2)   przygotowanie brzegów do spawania, 
3)   złożenie detali na schemacie i wstępne scalenie spoinami szczepnymi, 
4)   wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji, 
5)   wykonanie końcowego spawania z przeszlifowaniem spoin, 
6)   wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji, 
7)   wykonanie kontroli jakości spoin, 
8)   czyszczenie zespawanych elementów montażowych konstrukcji, 
9)   zakotwienie poręczy i pochwytów w ściance pochylni i ścianach bocznych przy pomocy 
kotew stalowych wklejanych Ø12 mm,  
5.5 Warunki techniczne wykonania robót 
Wykonanie konstrukcji stalowych 
Obróbka elementów 
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości 
używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami na 
rysunkach. Stosować cięcie nożycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub 
półautomatyczne. Dla elementów pomocniczych i drugorzędnych stosować można cięcie 
gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gradu, naderwań. Przy cięciu 
nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego 
przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 
Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą 
poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę 
jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i 
powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków 
materiału. 



 21

Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonać próbne użycie 
sprzętu przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Wystąpienie pęknięć po 
prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana na 
rysunkach lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tablicach, przy 
czym rozróżnia się: 
a). wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, 
podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie 
konstrukcji, 
b). wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
Składowanie konstrukcji na placu budowy 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 
udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć 
ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać 
zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz 
montażu. 
Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją 
układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). 
Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 
a). jej stateczność i nieodkształcalność, 
b). dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
c). dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
d). zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
 
Montaż konstrukcji stalowych 
Zasady montażu 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. 
Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z 
oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny 
być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 
Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być 
uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił 
wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 
materiałami. 
Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 
przeciążona lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych 
własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 
wypadnięciem. 
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku nie sprężanym nie powinna 
przekraczać 2 mm. 
Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót 
Osadzenie belki nadproża z kątownika L-75x50x6 mm nasuwanego na sfazowaną część 
krawędzi poziomej wykutego otworu. Wolne przestrzenie nad belką wypełnić betonem B-20. 
Na podporach skrajnych wykonać podlewkę betonową z betonu B-25 gr. 5-10 cm. lub dwóch 
warstw cegieł pełnych kl. 20. 
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6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0 “Wymagania ogólne". 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, materiałów i urządzeń. 
3. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robot 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
4. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robot w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1. wymiary i kształt dostarczonego materiału 
2. właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 
3. wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 
prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 
4. jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 
5. jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji 
spawanej 
6. wymiary wykonanych elementów montażowych 
7. kształt wykonanych elementów montażowych 
8. jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności 
sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok zabezpieczających 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1. osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych 
2. rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome 
3. połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników 
śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 
7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST 0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów sporządzonych z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robot muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji. 
 
8. Odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie 
jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i 
montażu. 
Ogólne zasady odbioru robot i ich przejęcia podano ST 0 “Wymagania ogólne". 
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli 
i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z 
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projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm 
technicznych (PN, EN-PN). 
W szczególności powinny być sprawdzone: 
- podpory konstrukcji 
- odchyłki geometryczne układu 
- jakość materiałów i spoin 
- stan elementów konstrukcji  
- stan i kompletność połączeń 
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co 
najmniej: 
- przedmiot i zakres odbioru 
- dokumentację określającą komplet wymagań 
- dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami 
- protokoły odbioru częściowego 
- parametry sprawdzone w obecności komisji 
- stwierdzone usterki 
- decyzje komisji 
 
8.1 Zakres odbiorów 
Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji a więc: 

a) po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię – odbioru dokonuje się w wytworni 
b) po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie 
c) odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym 
d) odbiór konstrukcji u Wytwórcy 

Odbiór polega na oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań 
przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawić: 

a) rysunki warsztatowe 
b) dziennik wytwarzania 
c) atesty użytych materiałów 
d) świadectwa kontroli laboratoryjnej 
e) protokoły odbiorów częściowych 
f) inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania 

Odbiór końcowy 
Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu. 
Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

a) dokumentację techniczną obiektu i robot 
b) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów 
c) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 
e) pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór 
techniczny 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: 
a) zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną 
b) prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 
c) prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 
d) prawidłowości złączy między elementami konstrukcji 
e) dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 
pionowego 

Protokół odbioru końcowego zawiera: 
a) datę, miejsce i przedmiot spisanego protokołu 
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b) nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy montażu, 
Biura Projektów opracowującego rysunki 
c) stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z rysunkami i wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji 
d) wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od rysunków, nie mających 
wpływu na nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu 
e) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji 

 
8.2 Ocena wykonania elementów lub konstrukcji  
1. Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie 
robót za właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, 
należy uznać całość robot albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 
2. W razie uznania całości lub części robot za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych 
zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z 
przeznaczeniem. 
3. Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy oraz przedstawione do odbioru. 
 
9. Dokumenty odniesienia 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1) SIWZ  
2) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
3) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania 
4) normy 
5) aprobaty techniczne 
6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy: 
1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. 
Wartości liczbowe parametrów. 
3) PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 
4) PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 
5) PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 
6) PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
7) PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 
8) PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 
9) PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne. 
10) PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
11) PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
12) PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
13) PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 
14) PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
15) PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
16) PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie. 
17) PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 
18) PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
19) PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
20) PN-91/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
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21) PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
22) PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. 
Gatunki. 
23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i 
niskostopowej 
24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 
25) PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki 
walcowane na gorąco 
26) PN-79/H-04371 Metale. Próba udarności w obniżonych temperaturach 
27) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe 
Połączenia spawane i powierzchnie napawane 
28) PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 
niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 
29) PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych 
Przygotowanie brzegów do spawania 
30) PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i 
niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 
31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie łukiem krytym 
32) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne wymagania i badania 
33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali 
niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości 
34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali 
35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania do czołowych złączy lub 
zgrzewanych 
37) PN-57/M-69723 Spawanie. Próba statyczna rozciągania materiału spoiny 
38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania do czołowych złączy spawanych lub 
zgrzewanych 
39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Próba udarności złączy spajanych doczołowo 
40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5 - 100 mm. 
Jakość powierzchni cięcia. 
41) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy 
wadliwości oględzin zewnętrznych. 
42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane – Połączenia z fundamentami – 
Projektowanie i wykonanie 
43) PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki 
44) PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
45) PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe 
46) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz. C 
Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004. 
 
 
SST-04 INSTALOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ 
  
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
montażu drzwi pełnych wejściowych do pomieszczeń sanitariatów. Skrzydła płytowe drzwi 
wewnętrznych konfekcjonowane przylgowe z wypełnieniem stabilizującym typu "płyta 
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wiórowa otworowa", okleinowane okleiną 'CPL-0,2' białą, o szerokości w świetle ościeżnicy 
"90".- (CPV 45421131-1) ;  
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 nowej stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach. 
Projekt zakłada montaż drzwi z obsadzeniem ościeżnic drzwiowych 90 cm drzwi, z 
wykonaniem uszczelnień styków zaprawą cementową (lub wg zaleceń dostawcy stolarki)  
oraz wykonaniem tynków ościeży. Skrzydła płytowe drzwi wewnętrznych konfekcjonowane 
przylgowe z wypełnieniem stabilizującym typu "płyta wiórowa otworowa", okleinowane 
okleiną 'CPL-0,2' białą, o szerokości w świetle ościeżnicy "90", wyposażone w zamek 
wpuszczany zapadkowy z wkładką patentową z kompletem 3 kluczy i klamkę z szyldem. 
Skrzydła z podcięciem wentylacyjnym lub tulejami wentylacyjnymi dwurzędowymi o 
sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla przepływu powietrza. Kierunek 
otwierania skrzydeł drzwiowych P - prawe. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi 
Materiały 
 - ościeżnice proste drewniane dla drzwi jednoskrzydłowych szer. 90 cm.  
- skrzydła drzwi płytowe wewnętrzne konfekcjonowane przylgowe z wypełnieniem 
stabilizującym typu "płyta wiórowa otworowa", okleinowane okleiną 'CPL-0,2' białą, o 
szerokości w świetle ościeżnicy "90", wyposażone w zamek wpuszczany zapadkowy z 
wkładką patentową z kompletem 3 kluczy i klamkę z szyldem. Skrzydła z podcięciem 
wentylacyjnym lub tulejami wentylacyjnymi dwurzędowymi o sumarycznym przekroju nie 
mniejszym niż 0,022 m2 dla przepływu powietrza. Kierunek otwierania skrzydeł drzwiowych 
P - prawe. 
 
Sprzęt 

 wiertarka 
 wiertła do metalu, drewna, betonu 
 młotek gumowy 
 miara 
 poziomnica 
 śrubokręt 
 kliny drewniane 

1.5 Transport 
Środki transportu powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających 
gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
1.6Wykonanie robót 
Sprawdzić wymiary drzwi, oraz otworów drzwiowych, luz między otworem drzwiowym a 
ościeżnicą powinien wynosić: 

 na szerokości otworu 2 ÷ 3 cm 
 na wysokości otworu 3 ÷ 5 cm 
 ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów 
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 zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w 
zależności od zaleceń producenta 

 szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową i zaprawą, lub 
techniką wskazaną przez producenta i dostawcę stolarki 

 wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne 
 
Wykonawca powinien dokonać montażu  stolarki zgodnie z szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
1.7 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
 sprawdzenie materiałów 
 sprawdzenie wypoziomowania stolarki 
 sprawdzenie trwałości połączeń 

1.8 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest dla stolarki okiennej i drzwiowej - szt. (sztuk) 
Odbiór robót 

 odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe; 
 odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem 

ościeży; 
 ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 

połączeń ze ścianą; 
 odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m 

ościeżnic, nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę; 
 luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie mogą być większe niż 3 mm; 
 zamknięte skrzydła drzwiowe nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać 

żadnych luzów; 
 otwarte skrzydła stolarki nie może się same zamykać; 
 okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały; 
 przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne 

uszkodzenia na powierzchni drzwi, uszczelek i okuć. 
 w przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną 

stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta aby 
gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika 

1.9 Podstawa płatności 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje: 

 dostawę stolarki na miejsce wbudowania, 
 obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem, lub 

techniką wskazaną przez producenta 
 zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją, 
 wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany, 
 oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu. 

1.10. Przepisy związane 
- Zgodnie z wykazem w pkt. 10 ST-00 
- PN-88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
- BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie, transport 
- PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dot. systemów zapewnienia 
jakości 
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SST-05 KŁADZENIE PŁYTEK 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
pokrywania ścian płytkami ceramicznymi - (CPV 45431000-7) 
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 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych na ścianach , w miejscach wskazanych w 
projekcie i przedmiarze robót. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru. 

1. MATERIAŁY 
Płytki ścienne szkliwione grubości min. 7,5 mm stopień połysku - matowe lub satyna, 
układanych na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża krytyczne (zaprawa 
elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne. Płytki ścienne utrzymane w klasie i 
barwach jasnych beżowych, o wzorze i barwie glazury wg. uzgodnienia z Inwestorem. 
Płytki posadzkowe z gresu  technicznego grubości min. 8,5 mm antypoślizgowe o IV 
stopniu odporności na ścieranie (odporność na ścieranie PEI-4 ilość obrotów 2100, 
stopień antypoślizgu R-9), układane na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża 
krytyczne (zaprawa elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Wybór 
wzoru i koloru glazury korespondujący z istniejącymi posadzkami kamiennymi wg. 
uzgodnienia z Inwestorem. 

 
Materiały stosowane do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obwiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Szczegółowy opis znajduje się w przedmiarach robót. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej ST pkt.3 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: -
samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
Ogólne wymagania odnośnie transportu podano w części ogólnej ST pkt. 3 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
5.1 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy przygotować podłoże poprzez usunięcie 
warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i 
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ewentualne nawilżenie. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. 
Następnie należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki oraz 
przygotować kompozycję klejąca zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycję klejąca trzeba 
rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna by ć 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie ściany. Powierzchnia z nałożoną 
warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 
minut. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od 
wyznaczonej na ścianie linii. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki ( 
krzyżyki) dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin 
między płytkami. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
5.2 Ułożenie płytek podłogowych Gress, antypoślizgowych 3 na klej 
Płytki należy układać na kleju, po wcześniejszym przygotowaniu podłoża poprzez usunięciu 
warstw zwietrzałych, wyrównaniu nierówności do 5 mm, oczyszczeniu powierzchni i 
nawilżeniu. 
Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycja 
klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 
płytek. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu właściwego przygotowania podłoża do wykonania 
poszczególnych robót, prawidłowości wykonania izolacji, okładzin, posadzek. 
7. ZASADY OBMIARU 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST-00.pkt.6 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za m2 odebranej powierzchni okładzinowanej. 
 
SST-06 Sufity podwieszane kasetonowe 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stropu 
podwieszanego, kasetonowego. (CPV- 45421146-9) 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania. 
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1.3.Okreś lenia podstawowe 
Płyta wypełniająca – płyty gipsowo- kartonowe kryjące konstrukcję nośną.  
Ruszt (konstrukcja nośna) - podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być 
kompletnym zestawem lub składać się z poszczególnych elementów. 
Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo 
za pomocą kształtownika*) przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i 
ściany) w pewnej odległości od znajdującego się powyżej stropu lub dachu. 
Element zawieszenia - część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku. 
Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów 
złączonych w sposób trwały przy montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być 
produkowane przez więcej niż jednego producenta ale powinny być sprzedawane w taki 
sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej transakcji. Pozostałe określenia są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 
Uwaga dotyczy następujących pojęć: kształtownik nośny, kształtownik poprzeczny i 
kształtownik przyścienny. 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne" . 
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i SST. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”. 

1.1.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Sufity podwieszane: 

 sufit podwieszany z płyta g-k 
Płyty gipsowo-kartonowe 

 Płyta gips. karton..gr.12,5mm  

 Profile stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno 
gięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 
lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
 grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
 przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
 wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: 
 Wieszak w 60/100 
 Profile nośne 60/27 
 Profile przyścienne 28/27 
Akcesoria stalowe  

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  
 łączniki wzdłużne, 
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 uchwyty bezpośrednie długie, 
 uchwyty bezpośrednie krótkie, 
 kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
 kołki szybkiego montażu, 
 kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych wg pkt. 2.3. 

Inne akcesoria 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
 taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych, 

 uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej 
do 10mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Klej gipsowy  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin 
ważności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez 
poszczególnych Producentów. 
Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - 
wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące: 
Masa szpachlowa 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 
spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa 
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych 
określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
 
3.SPRZĘT 

3.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 
 
3.2.Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4.TRANSPORT 

4.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 
4.2.Transport materiałów 
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Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w 
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
4.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 
 nazwę i adres producenta, 
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
 datę produkcji i nr partii, 
 wymiary, 
 liczbę sztuk w pakiecie, 
 numer aprobaty technicznej, 
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
 znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być 
składowane w pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być 
chronione przed zabrudzeniem i wilgocią. 
Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na 
krawędzi, przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na 
mokrym podłożu, płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z 
kartonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty 
zawsze chwytać obiema rękoma. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy,. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
5.3.Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach 

Zasady doboru konstrukcji 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej 
czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się 
tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki 
stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 
kształt pomieszczenia: 
 jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność 

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
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 w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 
 sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
 jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować 

ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być 
konstrukcji dwuwarstwowej, 

 rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

grubość zastosowanych płyt: 
 rozmieszczenia płyt, 
 sztywność płyt, 
funkcję jaką ma spełniać sufit: 
 jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany  
z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) 
nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych 
decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

 styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

 przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o 
szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, 
to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, 
przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek 
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe 
obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia 
przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 
konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, 
kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do 
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 
obciążenia.  
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 
antykorozyjne. 
Mocowanie płyt do rusztu 

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
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 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 
nośnych rusztu, 

 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 
nich dłuższymi krawędziami. 

 
5.4.Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego 
w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po 
związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i 
na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod 
farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i 
jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie 
zbrojenia  
i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje 
się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość i zakres badań 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów: 
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
 wymiary (zgodnie z tolerancją), 
 wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  
8.3.Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 
 
8.4.Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega: 
 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 przygotowanie podłoża, 
 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
 wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi 
zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych 
kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z 
dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 
Powierzchni od 

płaszczyzny i krawędzi 
od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji 
 

pionowego 
 

poziomego 

Nie większa niż 2mm i 
w liczbie nie większej 

niż 2szt na całej 
długości łaty 

kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm i 
ogółem nie więcej niż 3mm 
w pomieszczeniach do 3,5m 
wysokości oraz nie więcej 

niż 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm 
i ogółem  nie większej 

niż 3mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej 

ścianami, belkami itp. 

Nie większa niż 2mm 
na długości łaty 
kontrolnej 2m 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje: 
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 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
 montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
 likwidacje stanowiska roboczego, 
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: 
Sufity 

PN-EN 13964:2004 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 
PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych 
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki 
techniczne dostawy 

PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki 
techniczne dostawy 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 
SST-07 ROBOTY INSTALACYJNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wymiany instalacji centralnego ogrzewania - (CPV 45331100-7) 
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 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wymianą i rozbudową instalacji grzewczej oraz zaworów termoregulacyjnych.  
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5 Wymagania dotyczące wykonania instalacji centralnego ogrzewania 
1.5.1 Prace montażowe 
Gałązki zasilające grzejniki żebrowe zostają przebudowane i przemieszczone w miejsca 
nowego montażu grzejników, nie kolidujące z zagospodarowaniem pomieszczenia. Grzejniki 
stalowe 21k 600x1400 /1850W COSMO montować zgodnie z wytycznymi producentów 
grzejników, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji centralnego 
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ogrzewania, oraz PN-B/8864-13. 
1.5.2 Próby 
Po wykonaniu wszystkich prac montażowych, należy przeprowadzić próby ciśnieniowe. 
Próbę ciśnienia instalacji na zimno, przeprowadzić przy ciśnieniu 0,60 MPa (1,5 x 0,40 MPa). 
Próbę na gorąco wykonać przy ujemnych temperaturach zewnętrznych, maksymalnym 
ciśnieniu roboczym oraz głowicach ustawionych jako minimum na obliczeniową temperaturę 
pomieszczeń dokonując pomiarów: 

– temperatury zewnętrznej, 
– temperatury na zasilaniu instalacji, 
– temperatury na przewodzie powrotnym, 
– temperatury w pomieszczeniach. 

Po pomyślnie przeprowadzonych próbach ciśnieniowych, lecz przed ustawieniem nastaw, 
należy całą instalację dokładnie dwukrotnie wypłukać wodą z minimalną prędkością 2,0 m/s, 
aż do wypływu wody czystej. Fakt czystości instalacji, należy potwierdzić wpisem do 
dziennika budowy przez inspektora nadzoru. Po wypłukaniu instalacji, należy dokonać 
nastaw wstępnych w zaworach regulacyjnych pod pionami oraz zaworach termostatycznych 
przy grzejnikach zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 
2. SPRZĘT 
Do wykonania robót należy stosować sprzęt dostosowany do rodzaju wykonywanych robót, 
posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty oraz nie stwarzający zagrożenia przy 
wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. Sprzęt powinien być stale utrzymany w 
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem 
rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
3. TRANSPORT 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu budowy. 
4.1 Wymagania ogólne 
Roboty należy wykonać z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami niniejszej 
specyfikacji technicznej. Każda robota, która ulega zakryciu podlega odbiorowi, przed 
przystąpieniem do następnej fazy robót. 
4.2 Tuleje ochronne 
4.2.1 Przejścia rur przewodowych i osłonowych przez ściany wykonać w tulejach stalowych, 
których końcówki winny wystawać minimum 2 cm poza lico muru. 
4.2.2 W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
4.2.3 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 1 cm. 
4.2.5 Przestrzeń między rurą osłonową a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej przemieszczanie 
się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
4.3 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 
4.7.1 Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej 
armatury regulacyjnej, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne 
termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu 
montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
4.7.2 Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z 
wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 
4.7.3 Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych 
powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. 
Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 
5. KONTROLA I BADANIA 
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Sprawdzenie przygotowania budynku do badań odbiorczych instalacji ogrzewczej. 
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na: 
a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia 
wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej, 
b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia 
wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych, mających wpływ na spełnienie innych 
wymagań. 
5.1 Zakres badań odbiorczych 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 
szczelności, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 
temperatury odpowietrzenia, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, zabezpieczenia przed 
możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 
5.2 Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 
5.2.1 Warunki wykonania badania szczelności 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. 
Badanie szczelności instalacji wodą można rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków 
wody lub roszenia. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z 
wynikiem negatywnym. 
W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objętą 
badaniem szczelności. 
6. ODBIÓR ROBÓT 
6.1 Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej 
6.1.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz 
badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 
instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura 
zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań 
rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z 
oszczędnością energii. 
Dokumentacja techniczna powykonawcza 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić projekt techniczny powykonawczy 
instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 
budowy). 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót powykonawczy 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji 
ogrzewczej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami 
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przyjętymi w przedmiarze robót 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej ST pkt. 7. 
9.2 Powołane oraz związane przepisy i normy 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 
2004 r. Nr 6, poz. 41) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 
690, Nr 33/03 poz. 270) 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 
836) 
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności. 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór Cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez 
grunt. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. 
Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia. 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu otwartego. Wymagania 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
Systemów ciepłowniczych. Wymagania  
PN-91/8-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
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użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 
PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla 
kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
 
SST-08 INSTALACJA KANALIZACYJNA I WODOCIĄGOWA  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót sanitarnych w 
remontowanych łazienkach. 
Projekt zakłada : 
- montaż nowych umywalek i baterii (dla osób niepełnosprawnych), z włączeniem do 
istniejącej instalacji wod-kan 
- zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno sanitarnych  
- montaż misek ustępowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych na wózkach 
- wykonanie instalacji wod-kan z przyłączeniem do istniejących punktów zasilających i 
odbiorczych 
Umywalka w łazience osoby niepełnosprawnej powinna być zawieszona tak, aby jej spód 
znajdował się powyżej kolan osoby siedzącej na wózku. Wysokość blatu umywalki nie 
powinna przekroczyć 85 cm (zalecane 80 cm). Umywalka powinna być płaska, szeroka i tak 
wyprofilowana, aby o jej brzegi można było wygodnie oprzeć łokcie. Wklęsła przednia 
krawędź umożliwi bezkolizyjne wjechanie pod nią wózkiem. Bateria powinna być 
jednouchwytowa mieszakowa z przedłużonym uchwytem. 
Kompakt WC dla osób niepełnosprawnych jest wyższy od standardowego, liczy sobie 48 cm. 
Drugą możliwością jest zainstalowanie podwieszanej miski WC na wymaganej wysokości 45-
50 cm. Obie wersje uzupełniają specjalistyczne deski sedesowe z niezbędnym dla osób 
niepełnosprawnych wycięciem, wyposażone we wzmocnione metalowe zawiasy gwarantujące 
ich solidnie osadzenie. Dzięki temu deski nie wyginają się i tym samym zapewniają 
swobodne przesiadanie się z wózka na siedzisko. 
Pisuary z radarowym automatem spłukującym przystosowanym do spłukiwania 1 l. wody w 
zestawie z: 
- automatem radarowym umieszczonym pod ceramiką pisuaru, gwarantującym bezdotykową 
obsługę, reakcja tylko na użycie pisuaru (czujnik reagujący na ruch wody w syfonie), brak 
reakcji na osoby stojące i przechodzące przed pisuarem, funkcja samoczynnego spłukiwania 
w 6 godzin od ostatniego użycia, regulacja parametrów urządzenia przy pomocy pilota bez 
konieczności demontażu pisuaru. 
- syfonem pisuarowym 
- sitkiem pisuarowym ze stali nierdzewnej 
- zasilaczem transformatorowym - zasilanie 230 V AC, napięcie wyjściowe 24 DC do 
podłączenia od 1 do 3 pisuarów przystosowane do montażu natynkowego, podtynkowego lub 
na tablicy rozdzielczej  
 
W sanitariatach dla osób niepełnosprawnych zakłada się: 
- montaż przy stanowiskach umywalek uchwytów stałych, poziomych dł. 550 mm ze stali 
nierdzewnej śr.rurki 33mm, polerowanych lub matowych 
- montaż przy WC uchwytu uchylnego dł. 750 mm, z miejscem na papier toaletowy, 
mocowanego do ściany wykonanego ze stali nierdzewnej śr.rurki 33mm, polerowanego lub 
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matowego 
- montaż przy WC uchwytu stałego dł. 600 mm. mocowanego do ściany wykonanego ze stali 
nierdzewnej śr.rurki 33mm, polerowanego lub matowego 
We wszystkich sanitariatach zakłada się: 
- montaż suszarki elektrycznej do rąk, stal 18/10, satyna, mocy 1940 W, z czujnikiem 
podczerwieni, wymiar suszarki 293x155x301 
- montaż dozowników mydła, 0,5-litrowy, stal18/10,satyna, wymiar dozownika 150x117x170 
- montaż lustra, w oprawie stal 18/10, z ukrytym mocowaniem, wymiar lustra 600x500 
- montaż w pomieszczeniach 2 sanitariatów podajnika papieru toaletowego na dużą rolkę 
300x132x300, mocowanego do ściany wykonanego ze stali nierdzewnej polerowanego lub 
matowego 
 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót kanalizacyjnych, wodociągowych i montażu urządzeń i armatury 
sanitarnej, zgodnie z przedmiarem robót. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
przedmiarami robót, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.. 
2. Materiały 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom 
- instalacja kanalizacyjna: rury z PVC wraz z podejściami, 
- instalacja wodociągowa z rur miedzianych 
- umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
- baterie umywalkowe jednouchwytowe mieszakowe 
- ustępy z płuczką typu „Kompakt” przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach 
- uchwyty przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 
Szczegółowe opisy znajdują się w projekcie i przedmiarach robót 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej ST pkt. 3 
4. Transport i składowanie materiałów 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości 
Kształtki należy przewozić w pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Elementy wyposażenia do „białego montażu” zaleca się transportować w oryginalnych 
opakowaniach producenta. 
Dostarczoną na budową armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Miejsce składowania materiałów na budowie należy uzgodnić z zarządcą obiektu. 
5. Wykonanie robót 
Demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku elementów. 
Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 
wyniesienie z budynku i transport. 
Przewody pionowe montuje się odcinkami, obejmującymi jedną kondygnację. 
Przy montażu należy zwrócić uwagę na zachowanie minimalnych odległości od innych 
instalacji budynku, zgodnie z normą PN-78/B-01706. W miejsca przejścia przewodów przez 
przegrody budowlane należy osadzić tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być 
połączeń rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona szczeliwem 
elastycznym. 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcją producenta i dostawcy. 
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7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST pkt.6. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej ST pkt.7. 
 
SST-09 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wymiany instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych i łączników instalacyjnych 
- (CPV 45311200-2) 
 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznych. 
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 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 demontażem istniejącej instalacji 
 dobudową nowych rozdzielnic 
 wykonaniem nowych instalacji  
 demontażem osprzętu elektrycznego 
 demontażem opraw oświetleniowych  
 montażem osprzętu elektrycznego 
 montażem opraw oświetleniowych 
 pomiarami sprawdzającymi i ochronnymi 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć pomieszczenia przed możliwością 
wejścia osób trzecich. Prace należy prowadzić zgodnie z opisem, przestrzegać przepisy i 
zalecenia producentów przewodów i osprzętu elektrycznego. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PT,  
przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1. MATERIAŁY 
1.1. Wymagania formalne 
1. Do wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach użyteczności 
publicznej należy stosować przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Materiały użyte do prac remontowych powinny odpowiadać normom PN oraz posiadać atesty 
dopuszczające do ich zabudowania i eksploatacji. 
Magazynowanie materiałów  powinno zapewnić ich bezpieczeństwo przed uszkodzeniem i 
pogorszeniem ich jakości- zamknięte pomieszczenie bez nadmiernej wilgoci. 
  
W zakresie montażu instalacji elektrycznych zakupić i dostarczyć: 
- lampy oświetleniowe typu LED 
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- przewody elektryczne YDYp 3x1,5 mm2 
- przewody elektryczne YDYp 3x2,5 mm2 
- łączniki i gniazda instalacji elektrycznej wyspecyfikowane w ‘Przedmiarze Prac” 
 
2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których 
producent: dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
określonego systemu oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami 
odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczące wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, 
normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy 
krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Między narodowej 
Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Wprowadzono także wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach 
określonych. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, 
zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 
2. SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
3. TRANSPORT 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: -
samochód dostawczy  o ładowności 0,90 ton. 
 

2. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ 

Prace wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych powinny być skoordynowane z 
pozostałymi branżami zapewniając bezpieczeństwo wykonawcom i materiałom. Odbiór robót 
musi spełniać przepisy PN i PBUE. 
Prace powinny zachować następującą kolejność: 
- odłączenie  istniejących obwodów łazienkowych z tablic i ich demontaż 
- demontaż opraw oświetleniowych i osprzętu 
- wykucie bruzd i otworów montażowych 
- ułożenie przewodów i montaż puszek pod osprzęt  
- dobudowanie tablic rozdzielczych 
- po malowaniu montaż osprzętu i opraw oświetleniowych 
- podłączenie obwodów w tablicach  
- pomiary sprawdzające 
Zdemontowany osprzęt przekazać kierownikowi obiektu  
Tablice zamontować na istniejących tablicach rezokartowych. 
Obwody oświetleniowe oraz gniazd w pokojach zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi 
oraz wyłącznikami różnicowo-prądowymi. 
Obwody gniazd łazienkowych, oraz oświetlenia łazienek zabezpieczyć wyłącznikami 
nadprądowymi oraz wyłącznikami różnicowo-prądowymi.  
 
4.1. Wymagania ogólne 
1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji 
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elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1 kV w budynkach użyteczności publicznej, w 
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 
2. Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu 
oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
3. Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny 
być tak zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie 
przeglądów i konserwacji. 
4. Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii 
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników. 
5. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączenie odbiorów jednofazowych. 
6. Trzeba umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji 
budynku. 
7. Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 
8. Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i 
stropów. 
9. Obwody elektryczne wewnętrznych linii zasilających należy prowadzić w budynku poza 
obrębem pomieszczeń przebywania osób, w wydzielonych kanałach lub szybach 
instalacyjnych. 
10. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urządzenia należy prowadzić w 
obrębie tego samego pomieszczenia. 
11. W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody elektryczne do: oświetlenia 
ogólnego, oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpieczeństwa), 
oświetlenia przeszkodowego, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 
sieci teleinformatycznych, gniazd wtyczkowych pojedynczych urządzeń o mocy większej niż 
2 kW. 
12. Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy ustawiać w taki sposób, aby zapewnić 
łatwą obsługę i zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
13. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z 
otworami do mocowania gniazd za pomocą wkrętów. 
14. W każdym pomieszczeniu należy zainstalować odpowiednią liczbę gniazd wtyczkowych 
w celu zapewnienia funkcjonalności instalacji, tak aby nie było potrzebne stosowanie 
przedłużaczy itp. 
15. Gniazda wtyczkowe i łączniki oświetlenia należy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia. 
16. W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem stref ochronnych. 
17. Położenie załącz/wyłącz łączników oświetlenia należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było ono jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno następować 
po wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego 
18. Należy instalować w każdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem 
ochronnym. 
19. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 
położeniu, aby styk ten występował u góry. 
20. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku . 
21. Nie zaleca się stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych, potrójnych), 
w których nie może być realizowany jednakowy układ biegunów względem styku ochronnego 
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PE, tak jak podano powyżej. 
22. Pomieszczenia powinny być wyposażone w wypusty oświetleniowe, a liczba wypustów i 
ich rozmieszczenie zapewniać prawidłowe oświetlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty 
powinny mieć wyprowadzony przewód ochronny PE. 
23. Instalacje elektryczne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych. 
24. Należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony 
przeciwporażeniowej są zgodne z aktualnymi przepisami i normami. 
25. Należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi 
przepisami i normami. Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, 
aby nie były źródłem pożarów w budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia. 
26. Instalacja powinna zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem 
niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego . 
27. Instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI). 
28. 4.2. Urządzenia zasilające budynki użyteczności publicznej w energię elektryczną 
4.2 Wymagania ogólne dotyczące zasilania budynków 
1. Układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej w budynku powinien zapewniać: 
odpowiednie parametry dostarczanej energii, przyjęte wymagania użytkowe, 
dogodny montaż, dogodną eksploatację instalacji elektrycznych i urządzeń rozdzielczych. 
2. Budynki użyteczności publicznej należy zasilać z sieci kablowej lub z sieci napowietrznej 
niskiego napięcia. Duże budynki należy zasilać z odrębnej stacji transformatorowej . 
3. W większości budynków użyteczności publicznej zasilanie podstawowe należy 
rezerwować. 
4. W obiekcie należy stosować jedno przyłącze na cały budynek, niezależnie od rodzaju 
zabudowy (zwarta czy rozczłonkowana). 
5. Złącze kablowe należy instalować na zewnątrz budynku, w miarę możliwości w pobliżu 
głównego wejścia. 
6. Wszystkie budynki powinny być wyposażone w następujące urządzenia elektryczne: złącze 
kablowe lub napowietrzne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu (dla budynków o kubaturze 
powyżej 1000 m lub zawierających strefy zagrożone wybuchem),rozdzielnicę główną 
budynku, rozdzielnice obwodowe, rozdzielnice: 
hydroforni, węzła cieplnego, wentylatorni, pompy pożarowej, zasilania maszynowni dźwigu 
(jeżeli w budynku są dźwigi osobowe i towarowe). 
7. Budynki użyteczności publicznej powinny mieć niezawodne układy zasilania. 
8. Budynki użyteczności publicznej, w których zanik napięcia w sieci zasilającej może 
spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, mienia i środowiska, należy zasilać z co 
najmniej dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej. Budynki takie powinny mieć 
zasilanie rezerwowe (załączane samoczynnie - SZR). W budynkach wysokościowych jednym 
ze źródeł powinien być zespół prądotwórczy. 
9. Rezerwowym źródłem zasilania może być zasilanie z sieci elektroenergetycznej pod 
warunkiem, że jest ono niezależne od zasilania podstawowego i że zakłócenia zasilania 
podstawowego nie będą miały wpływu na funkcjonowanie zasilania rezerwowego. 
10. Niektóre odbiorniki, np. oświetlenie awaryjne, wymagają zastosowania całkowicie 
niezależnego od sieci elektroenergetycznej źródła zasilania w postaci zespołu prądotwórczego 
lub baterii akumulatorów. 
11. W budynkach, w których istnieje grupa odbiorników wrażliwych na przerwy w zasilaniu, 
muszą być stosowane odpowiednio dobrane urządzenia typu UPS. 
12. Odbiory wewnątrz budynków należy przyłączać do sieci za pośrednictwem: rozdzielnic 
tablicowych izolowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jeżeli prąd znamionowy 
tych rozdzielnic nie przekracza 100 A lub rozdzielnic szafowych o prądzie ponad 100 A, 
ustawianych w wydzielonych pomieszczeniach. 
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4.3. Instalacje odbiorcze na klatkach schodowych i korytarzach 
1. Instalacje układane pionowo (główna linia zasilająca, wewnętrzne linie zasilające) zaleca 
się prowadzić grupowo z zastosowaniem poniższych rozwiązań: 
• Prowadzenie ciągów układanych w kanałach wykonanych w ścianach działowych (w 
przypadku ich odpowiedniej grubości) - kanały zamykane są drzwiczkami stalowymi. 
• Prowadzenie instalacji w zestawach tablic umieszczonych w ścianach działowych -
drzwiczki tych zestawów winny być zlicowane ze ścianą korytarzową lub klatki schodowej. 
Wyposażenie zestawu ma być dostosowane do potrzeb budynku, a wysokość zestawu do 
wysokości kondygnacji. 
• Prowadzenie instalacji w kanałach umieszczonych w ścianach działowych - szkielet kanału 
należy wykonać ze stali kształtowej, a obudowę z blachy stalowej lub płyt STG. Kanały 
zamykane są drzwiczkami stalowymi dostępnymi od strony korytarza, zlicowanymi z 
powierzchnią ściany. Korzystnym rozwiązaniem jest usytuowanie tych kanałów jako 
przylegających do kanałów wentylacyjnych i tworzących z nimi wspólny blok. 
2. W przypadku budynków szkieletowych o konstrukcji mieszanej zaleca się wykorzystanie 
ścian monolitycznych usztywniających do prowadzenia w nich instalacji elektrycznych 
zatapianych. 
3. We wszystkich wymienionych rozwiązaniach za regułę uważa się umieszczanie rozdzielnic 
(tablic rozdzielczych) w kanałach. 
4. Zaleca się stosowanie rozwiązań w wykonaniu małogabarytowym o szerokości 250 mm. 
5. Instalacje układane poziomo należy prowadzić przede wszystkim w stropie, stosując rury z 
tworzyw sztucznych zatapiane w stropie między warstwami zbrojenia. 
6. Instalacje te prowadzić można również na tynku, stosując tradycyjne rozwiązania 
natynkowe oraz maskując je przy pomocy osłon. 
7. Jeżeli istnieją takie możliwości, należy stosować rozwiązania jak dla budynków o 
konstrukcjach ścianowych. 
8. W przypadku podwieszonego sufitu instalacje można prowadzić w przestrzeni między 
sufitem a stropem. 
9. Poza tym rozwiązania te można stosować bez maskowania we wnętrzach o małych 
wymaganiach estetycznych. 
10. W konkretnych przypadkach wyboru sposobu wykonania instalacji należy brać pod 
uwagę: warunki ogólne, w jakich ma pracować instalacja, oprawność eksploatacji, łatwość 
przystosowania instalacji w przypadku wzrostu obciążenia, ekonomiczność przyjętego 
rozwiązania. 
II. W miarę możliwości trzeba unikać prowadzenia instalacji w słupach stalowych, a jeśli jest 
taka konieczność - instalację ograniczyć do montażu łącznika lub gniazda wtyczkowego. 
4.3 Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych 
1. Pomieszczenie suche to takie, w których temperatura powietrza wynosi od +5°C do +35°C, 
a wilgotność względna do 75%. Są to pomieszczenia ogrzewane i nie-zapylone. W 
budownictwie użyteczności publicznej są nimi (bez łazienek): biura, szkoły. przedszkola, 
hotele. 
2. W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać: 
przewodami jednożyłowymi izolowanymi (typu DY) w rurach pod tynkiem, przewodami 
wtynkowymi (typu YDYt), przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w listwach 
instalacyjnych przypodłogowych i naściennych, przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu 
YDY) w kanałach instalacyjnych (sufitowych, ściennych, podparapetowych), 
przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w kanałach instalacyjnych 
(podłogowych, podpodłogowych i napodłogowych). 
3. Należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu: 
natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu, podtynkowym przeznaczonym 
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do instalacji podtynkowej, wtynkowym do instalacji wtynkowej. 
4. W zależności od sposobu montażu należy wykorzystywać łączniki naścienne, podtynkowe, 
wtynkowe, panelowe, ościeżnicowe. 
5. W pomieszczeniach suchych należy stosować łączniki w obudowie zwykłej, otwartej. 
6. W zależności od sposobu montażu trzeba wybierać gniazda wtyczkowe naścienne, do 
wbudowania, wtynkowe, tablicowe, ościeżnicowe, przenośne, stołowe, podpodłogowe. 
7. Obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewniać 
ochronę o stopniu minimum IP 2X. 
8. Sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą „pazurków" lub połączeń 
śrubowych. 
9. Należy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe (j) 60, puszki 
rozgałężnej 70, rury, złączki) wykonany z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
palenia. 
10. Należy stosować ochronę przed: porażeniem prądem elektrycznym, prądami 
przeciążeniowymi i zwarciowymi, skutkami oddziaływania cieplnego, obniżeniem napięcia, 
skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia (wg zasad podanych w p. 4.4) oraz przed 
przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi według zasad podanych w rozdziale 5. 
4.4 Instalacje pod tynkiem - instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach 
instalacyjnych (osłonowych) 
Trasowanie 
1. Trasowanie należy wykonać, uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 
2. Trasa instalacji powinna być prosta i łatwo dostępna do prawidłowej konserwacji i 
remontów. 
3. Trasa powinna przebiegać w liniach prostych, równoległych lub prostopadłych do ścian i 
stropów. 
Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj technologii (system), powinny być zamocowane do podłoża (ścian i 
stropów) w sposób trwały. 
1. Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne, w 
jakich dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji. 
Przejścia przez ściany i stropy 
1. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. 
2. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych (rurach osłonowych). 
3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed 
uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe, rury z 
tworzyw sztucznych, korytka. 
Kucie bruzd 
1. Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy to zrobić w trakcie 
montażu instalacji. 
2. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 
3. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, 
aby odstępy w świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
4. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
5. Zabronione jest kucie bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 
konstrukcyjno budowlanych. 
6. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający 
ich konstrukcję. 
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7. Przy przejściu z jednej strony ściany na drugą (lub ze ściany na strop) cała rura powinna 
być pokryta tynkiem. 
8. Przejścia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać 
łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w tablicy 10. 
9. Rury mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi lub zatapiane w warstwie 
wyrównawczej podłogi, tak aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. 
4.5.8.5. Układanie rur i osadzanie puszek 
1. Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
2. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 
wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może 
być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 
podane są w tablicy 10. 
3. Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie). 
4. Puszki powinny zostać osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź 
po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem. 
5. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów do 
stosowanych do średnicy wprowadzanych rur. 
6. Koniec rury powinien być wprowadzony do środka puszki na głębokość do 5 mm. 
4.5.8.6. Wciąganie przewodów do rur 
1. Do rur ułożonych zgodnie z punktem 4.5.8.5, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy 
betonowej, należy wciągnąć przewody przy użyciu odpowiednich na rzędzi (przyrządów). 
2. Przewody na całej długości wciągnięcia do rury nie mogą mieć połączeń. 
3. Zabronione jest układanie rur wraz z wciągniętymi przewodami oraz wciąganie przewodów 
do niezatynkowanych rur. 
4. Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. 
4.5. Instalacje w tynku 
Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie Mocowanie 
puszek 
1. Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za 
pomocą kołków rozporowych). 
2. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. 
3. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 
Układanie i mocowanie przewodów 
3. Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 
stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. 
2. Na podłożu palnym można układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubości 
co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od podłoża. 
3. Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. 
4. Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. 
5. Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. 
6. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 
7. Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed 
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm. 
8. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 
podłogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 
Mocowanie sprzętu i osprzętu 
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1. Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: rozgałęźniki, puszki 
instalacyjne, wyłączniki i przełączniki, łączniki oświetlenia, gniazda wtyczkowe, wtyczki do 
mocowania na stałe, gniazda bezpiecznikowe, skrzynki (obudowy) rozdzielcze, przyciski 
sterownicze. 
2. Instalowanie gniazd wtyczkowych i łączników w mieszkaniach powinno być zgodne z 
technologią wykonania instalacji (systemem instalacyjnym) w danym pomieszczeniu. 
3. Łączniki oświetlenia należy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi, przy drzwiach od 
strony klamki (odległość łącznika od otworu ościeżnicy powinna wynosić nie więcej niż 20 
cm). 
4. Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach należy uwzględnić charakter i kształt 
pomieszczenia oraz ustawienie mebli. Zaleca się. aby: 
• w pomieszczeniach, w których instalacja jest wykonana w listwach przypodłogowych, 
sprzęt był instalowany bezpośrednio obok listwy, z zachowaniem poniższych zasad: 
w systemie listwowym trzeba stosować sprzęt (gniazda i łączniki) w wykonaniu natynkowym, 
gniazda wtyczkowe należy mocować tuż nad listwami ułożonymi w obrębie podłogi, a 
łączniki tuż przy listwach prowadzonych po ścianach, gniazda wtyczkowe i łączniki należy 
mocować do podłoża za pośrednictwem kołków rozporowych (na ścianach drewnianych za 
pomocą wkrętów do drewna), mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu niehermetycznego 
do podłoży palnych należy wykonać na podkładkach blaszanych, znajdujących się co 
najmniej pod całą powierzchnią danego sprzętu, 
• w pomieszczeniach, w których instalacja jest wykonana w innej technologii niż listwowa, 
gniazda umieszcza się na wysokości 0,2 -s- 0,9 m nad podłogą (z wyjątkiem instalacji w 
kanałach podłogowych, gdzie gniazda wtyczkowe mocuje się w podłodze lub puszkach - 
kasetonach podłogowych). 
5. W pomieszczeniach suchych należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu zwykłym, 
natomiast w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu - sprzęt w wykonaniu szczelnym. 
6. Sprzęt i osprzęt należy zamocować do podłoża w sposób zapewniający jego pewne, trwałe i 
bezpieczne osadzenie (najczęściej przez przykręcenie). 
5. ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU 
Wykonać powykonawcze pomiary: 

- rezystancji izolacji 
- zerowania 
- badania wyłącznika różnicowo- prądowego 
- rezystancji uziemienia pkt PEN tablic 

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST, wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne.  
5.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej w 
budynku 
1. Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do montażu instalacji elektrycznej, powinien 
zapoznać się z konstrukcją oraz technologią wykonania budynku, a także stwierdzić 
odpowiednie jego przygotowanie do prac elektromontażowych. 
2. Odbiór robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa się 
przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych. 
3. Odbiór robót od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robót elektrycznych. 
4. Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do 
wykonania. 
5. Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji 
elektrycznej, oraz stan budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania instalacji, 
powinien być zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizację inwestycji. 
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6. Odbiór robót powinien zostać udokumentowany protokółem. 
7. Przy przekazywaniu robót zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć wykonawcy plan 
instalacji i urządzeń podziemnych, znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne 
oświadczenie, że w danym obszarze nie ma żadnych instalacji i urządzeń podziemnych. 
5.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej 
1. przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz obowiązującymi przepisami. 
Odbiór końcowy 
Wymagania ogólne dotyczące inwestorskiego odbioru końcowego 
1. Odbiór końcowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiającego (inwestora). 
Może on w tym celu powołać komisję odbiorczą złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli 
użytkownika oraz kompetentnych organów. 
Wymagania szczegółowe dotyczące odbioru końcowego 
1. Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a także jej remontu i modernizacji) 
wykonawca robót elektrycznych zgłasza inwestorowi instalację do odbioru końcowego. 
2. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez inwestora. 
3. Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje: 
sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej), 
sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno budowlanymi, Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, oględziny instalacji, 
sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym, badania i próby montażowe, próby rozruchowe, sporządzenie 
protokółu odbioru. 
5.3.1. Oględziny instalacji elektrycznych 
1. Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 
instalacji. 
2. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: spełniają 
wymagania bezpieczeństwa, zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone 
zgodnie z projektem, nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć 
wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania. 
3. Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, doboru urządzeń i środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych, ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, doboru 
przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, wykonania połączeń obwodów, 
doboru oraz nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, umieszczenia 
odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, rozmieszczenia oraz umocowania 
aparatów, sprzętu i osprzętu, oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz 
ochronno-neutralnych, umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji 
na oznaczenie obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., wykonania dostępu do 
instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 
5.3.2. Estetyka i jakość wykonanej instalacji 
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje: 
zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 
elektroinstalacyjnego, trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów 
mocujących i uchwytów, zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym 
pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania, 
zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite 
usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych, właściwe zabezpieczenie przed 
korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ czynników atmosferycznych. 
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5.3.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
1. Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały 
zastosowane. 
2. Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznych oraz ich zgodność z obowiązującymi normami. 
3. Sprawdza się zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC 60364-4-
47:2001. 
5.3.4. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi 
1. Należy sprawdzić, czy: 
instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 
podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, urządzenia mogące powodować 
powstawanie luku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym 
oddziaływaniem na otoczenie, urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio 
zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się tych cieczy, dostępne części urządzeń i 
aparatów nie zagrażają poparzeniem, urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub 
powietrza mają wymagane zabezpieczenie przed przegrzaniem, urządzenia wytwarzające 
promieniowanie cieplne są zabezpieczone przed wystąpieniem niebezpiecznych temperatur. 
2 Ocenia się zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-4-42:1999 oraz PN-IEC 60364-4- 
482:1999. 
6. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 
OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa dla robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej są metry 
bieżące, sztuki. 
7.2. Zasada obmiaru 
Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla poszczególnych robót 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej ST pkt. 7. 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1. Przepisy prawne 
1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz.2016; Dz. U. 
2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959)Pr. Ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004nr 92, poz. 881). 
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. 
2003 nr 80, poz. 717; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41). 
3. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153,poz. 1504; nr 
203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr91, poz. 875; nr 96, poz. 959). 
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122,poz. 1321; 
Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676). 
5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.2003 nr 
229, poz. 2275). 
6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr166, poz. 
1360; Dz. U. 2003 nr 80, poz. 718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz.1652; nr 229, poz. 2275; 
Dz. U. 2004 nr 70, poz. 631; nr 92, poz. 881; nr 93,poz. 896 i 899; nr 96, poz. 959). 
7. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz.1386). 
8. Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr62, poz. 
627; nr 115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984;nr 153, poz. 1271; nr 
233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz.717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, 
poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz.2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; 
nr 70, poz. 631; nr 91, poz.875). 
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9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr147, poz. 
1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452). 1 1. Ustawa - Prawo telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 
2000 r. (Dz. U. 2000 nr 73,poz. 852 Dz. U. 2001 nr 122, poz. 1321; nr 154, poz. 1800 i 1802; 
Dz. U. 2002nr 25, poz. 253; nr 74, poz. 676; nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003 nr 50, poz. 
424;nr 113, poz. 1070; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652). 
10. Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 63, poz. 636;nr 154, 
poz. 1800; Dz. U. 2002 nr 155, poz. 1286; nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003nr 170, poz. 1652; 
Dz. U. 2004 nr 49, poz. 465; nr 93, poz. 896). 
12. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 
nr 162, poz. 1568). 
14. Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych 
działalności (Dz. U. 2002 nr 71, poz. 655; nr 190, poz. 1864). 
8.2 Polskie Normy 
PN-IEC 60364-1:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 
PN-IEC 60364-3:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk 
PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia PN-IEC 60364-4-46:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Odłączanie izolacyjne i łączenie 
 
 
SST-10 ROBOTY MALARSKIE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie 
narażonych na agresję chemiczną. ST nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia 
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów - (CPV 45442100-8) 
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. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem powłok malarskich. 
Zakres robót: 
- zeskrobanie nie związanej z podłożem farby klejowej lub emulsyjnej 
- wzmocnienie struktury tynków preparatem gruntującym wiążącym podłoże  
- wyrównanie i wygładzenie powierzchni sufitów i ścian wyprawami gipsowymi 
- oczyszczenie elementów metalowych z łuszczącej się farby, wyszpachlowanie kitami 
wiążącymi z podłożem i przeszlifowanie powierzchni 
- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbami emulsyjnymi i emulsyjno-lateksowymi 
- malowanie elementów instalacji farbami ftalowymi i olejnymi 
W ramach robót malarskich przewidziano wykonanie dwukrotnego malowania farbą 
emulsyjną, emulsyjno-lateksową i ftalową, w tym: 
- Przygotowanie powierzchni 
- Gruntowanie 
- Malowanie dwukrotne 
Malowanie powierzchni wykonać farbami emulsyjnymi lub emulsyjno-lateksowymi w 
kolorach jasnych pastelowych kremowych z zachowaniem czynności i warstw zależnych od 
rodzaju farby (gruntowanie, oczyszczanie powierzchni itp.) Sprawdzeniu podlegają jakość i 
poprawność wykonania robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-00, i oznaczają: 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 
na której będzie wykonywana powłoka malarska, 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i estetycznych powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment –substancja barwna bądź barwiąca, nadaje kolor farbom i emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 
terpentyną itp.). 
Farba i emalia na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczona do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 
gotowej do stosowania mieszanki. Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina 
spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju 
kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w 
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z przedmiarem, 
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specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów posiadających odpowiednie 
świadectwa i atesty zgodnie z zapisami „Wymagania ogólne" ST-00 w punkcie 2. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji i 
Specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach 
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują możliwość wariantowego 
wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w 
okresie ustalonym przez Inspektora. 
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowana normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej albo  
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Przechowywanie i składowanie materiałów winno odbywać się zgodnie z zapisami ST-00 w 
punkcie 2.4 
Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych 
przez opadami atmosferycznymi. Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający 
dostęp do poszczególnych jego asortymentów 
2.3. Rodzaje materiałów. 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002 
- farby olejne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C- 81901:2002 
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998 
Farby na spoiwach 
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
- żywicznych rozpuszczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia 
wodą, 
- mineralno organicznych jedno lub kilka składnikowych do rozcieńczania woda, 
- które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C- 81802:2002 
- lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
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- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 
Do malowania powierzchni zewnątrz obiektów można stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002 
- farby olejne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C- 81901:2002 
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998 
Farby na spoiwach 
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia 
wodą, 
- farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczane wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych 
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
Materiały pomocnicze: 
- rozcieńczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża 
3. Sprzęt 
Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią 
wykonania poszczególnych robót. Sprzęt winien odpowiadać wymogom określonym w. ST-
00 w punkcie 3. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania 
kompozycji składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót. 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 3 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport 
materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami opakowań lub utratą stateczności. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się 
użyć takich środków transportu jak: 
- samochód skrzyniowy 
- samochód dostawczy 
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Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 
W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów 
w postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów 
zamkniętych. 
Do przewozu farb w innych opakowaniach wykorzystywać samochody pokryte plandekami 
lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w 
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i mrozem. 
5. Wykonanie Robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt.4. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich. 
Do wykonania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów 
można wykonywać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych oraz armatury oświetleniowej 
wykonaniu podłoży pod wykładziny dywanowej, ułożeniu podłóg drewnianych tzw. białych, 
całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki lecz przed oszkleniem okien itp. jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
Podłoża pod powłoki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami emulsyjnymi, należy je 
lekko zwilżyć przy pomocy pędzla i po upływie ok. 30 min. przystąpić do malowania. 
Podłoża tynkowe powinny pad względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 
wymaganiom dla tynków zwykłych. 
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób: 
- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej 
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawiane miejsce 
równało się z powierzchnią tynku przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo wapiennych 
farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zaimpregnowane zgodnie 
z zaleceniami producenta farb, 
- powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy oczyścić od 
zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku. 
- nowe tynki należy zagruntować, powierzchnia powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 
(np. kurzu, rdzy. tłuszczy, wykwitów solnych 
- elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 
- Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłustych 
i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane 
5.4. Wykonywanie robót malarskich 
 Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez 
prześwitów, plam, odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką 
tkaniną. Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów 
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pędzla i odprysków. 
Barwa powłoki powinna być jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń o 
różnym odcieniu i natężeniu. Powłoki powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków 
myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. 
Wszystkie sufity, ściany – malowanie co najmniej dwukrotne farbą lateksową. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) 
w temperaturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie 
spadła poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami 
wodnymi i wodorozcieńczalnymi +12-+18 C. 
Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w 
pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia 
wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane). 
Farby emulsyjne należy przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5 C. 
Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4%. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) 
w temperaturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie 
spadła poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami 
wodnymi i wodorozcieńczalnymi +12-+18 C. 
Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w 
pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia 
wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane). 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót podano w ST-00 pkt.5. Sprawdzenie jakości robót polega na 
sprawdzeniu kompletności wykonanych robót. 
Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie powierzchni tynków, 
gładzi, płyt gipsowo-kartonowych nie wcześniej niż po 7 dniach od daty ich ukończenia 
prawidłowości przygotowania podłoży 
Badania w czasie odbioru robót 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
- sprawdzenie połysku 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie 
- przyczepności farby do podłoża 
- wyglądu zewnętrznego powierzchni 
7. Obmiar robót 
Wymagania dla robót podano w ST-00 pkt.5. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza elementów w stanie surowym. Długość ściany 
oblicza się w rozwinięciu. 
Powierzchnię malowania stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu. Nie potrąca się otworów i miejsc 
nie malowanych o powierzchni do 1 m². 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST–00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
8.2 Odbiór robót. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót malarskich 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinno zostać odebrane. W takim 
przypadku należy przyjąć rozwiązanie: malowanie poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
Odbiór malowania 
Roboty można uznać za odebrane, jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik 
pozytywny. Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót 
uznać za nie odpowiadające wymaganiom. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem 
zawierać ocenę wyników badań oraz wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich 
usunięcia, 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 7. 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych w umowie 
Wykonawcy 
10. Przepisy związane 
- Zgodnie z wykazem w pkt. 8 ST-00 
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
- BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
- BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit BN-34/6117-05 Farby emulsyjne 
do wymalowań wewnętrznych 
- BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 
- BN-64/6115-12 Emalie olejne 

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

 


