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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 segmentów mieszkalnych pokoi studenckich V i VI piętra z wymianą stolarki 
drzwiowej, remontem ciągów komunikacyjnych, w zakresie prac budowlanych instalacji 
wodno – kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej oraz wykonaniem z montaŜem 
zabudowanej stolarki meblowej, oraz remont klatek schodowych  w Domu Studenta nr 2 w 
Bydgoszczy ul. Kaliskiego 14. 
 
1.2. Charakterystyka obiektu 
Dom Studenta nr 2 jest budynkiem wolnostojącym, jedenastokondygnacyjnym, całkowicie 
podpiwniczonym. Na parterze zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne domu 
studenta, pokoje gościnne, pomieszczenia magazynowe, rekreacyjne oraz portiernia. 
Piętra od 1 do 10 stanowią kondygnacje powtarzalne przeznaczone do kwaterowania osób, 
posiadające wydzielone  pokoje mieszkalne, kuchnie, sanitariaty i korytarz. 
W piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne (węzeł cieplny, przyłącze wodociągowe) 
nie związane bezpośrednio z funkcjonowaniem obiektu z niezaleŜnym wejściem z zewnątrz 
budynku. Budynek posiada główna klatką schodową oraz boczną przeznaczoną do celów 
komunikacyjnych, ewakuacyjnych. W ramach dostosowywania Domu Studenta do wymogów 
przepisów przeciwpoŜarowych klatka schodowa została wygrodzona poŜarowo drzwiami o 
wymaganej odporności ogniowej, czyniąc tym samym piętra od 1 do 10 wydzielonymi 
strefami poŜarowymi. 

1.3. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i naleŜy 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 
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy 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, 
słuŜący 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, upowaŜniona 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.  
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(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 uŜycia 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 7 dni przed ustalonym terminem przekazania terenu 
budowy – oświadczenie osób funkcyjnych o przejęciu obowiązków na budowie (kierownik 
budowy). Zamawiający w terminie określonym umową przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. WskaŜe punkt 
poboru wody i energii elektrycznej.  
 
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 moŜe 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, aŜ 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, 
Ŝe jest włączony w cenę kontraktową,. 
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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 naleŜytym 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 uciąŜliwości 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 ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska substancjami 
toksycznymi, 
3. moŜliwością powstania poŜaru 

1.6.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy. 
 
l .6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały uŜyte 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 uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontaŜu naleŜy 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 
Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
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publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte umową.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 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 
uŜywane 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 bieŜącego usuwania z terenu budowy materiałów z 
rozbiórek i demontaŜu, oraz wywoŜenia ich na najbliŜsze składowisko komunalne. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ 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.  
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 uŜytych 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, obciąŜenia 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. RównowaŜność 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 równieŜ 
stosowane inne odpowiednie normy, zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ 
powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inwestora. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone 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 
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budowy. KaŜdy 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 moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze przed uŜyciem tego materiał. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe 
być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one uŜyte 
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. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 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 uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ 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 okaŜe 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. 
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Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe 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 zagroŜenie 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, moŜliwości 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, 

5.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 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 moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe 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, 

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



 7

kaŜda 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 bieŜąco i będą dotyczy przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron, budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk słuŜbowego. 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 naleŜy wpisywać w szczególności; 
- 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 
przedłoŜone 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. 
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(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 Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

6. Odbiór robót 

6.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności 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 umoŜliwiającym 
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 niŜ 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 przedłoŜonych 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 
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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, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja 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 projektową 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), 

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 zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
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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 naleŜy 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 takŜe niŜej wymienionych. 
8.2. Wykaz waŜniejszych 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), 
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-montaŜowych. Budownictwo 
ogólne. Tom I , Arkady, Warszawa 1990. 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu 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 poniŜszego spisu: 
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SST-01 Roboty rozbiórkowe  
SST-02 Roboty murarskie 
SST-03 Roboty tynkarskie 
SST-04 Instalowanie drzwi  
SST-05 Podkłady podposadzkowe i warstwy wyrównawcze 
SST-06 Kładzenie płytek 
SST-07 Instalowanie wykładzin rulonowych 
SST-07 Instalowanie stolarki meblowej 
SST -08 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
SST -09 Roboty w zakresie okablowania oraz 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 umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 
- demontaŜ zabudów meblowych podumywalkowych 
- wykucie lub powiększenie otworów dla montaŜu stolarki drzwiowej  
- skucie glazury ściennej i posadzkowej, wraz z demontaŜem warstw izolacji i wylewek 
podposadzkowych 
- demontaŜ wykładzin posadzkowych z płytek PCW 
- demontaŜ warstw izolacji bitumicznych ścian i posadzek 
- demontaŜ stolarki drzwiowej  
- wykonanie przekuć i przebić przez stropy i ściany wewnętrzne dla montaŜu instalacji wod-
kan, c-o oraz przewodów wentylacyjnych 
- demontaŜ armatury sanitarnej, instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej 
- demontaŜ opraw oświetleniowych 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 InŜyniera. 
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 wywieść taczkami do kontenera przed budynkiem i dalej 
wywieźć na wysypisko gruzu.  
 
2.0. Materiały 
Materiały nie występują. 
3.0. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.3. Do wykonania robót moŜe 
być wykorzystywany sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera. 
4.0. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST-00„Wymagania ogólne” pkt.3. 
Materiał z rozbiórki naleŜy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane 
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez InŜyniera. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed 
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spadaniem i przesuwaniem Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
5.0. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
- 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 bezuŜyteczne elementy i materiały powinny być pocięte na 
mniejsze elementy i wywiezione w miejsce wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane 
przez InŜyniera. 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: 
Rozbiórki obiektów kubaturowych - [1 szt., kpl, 1m3] 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 
a) dla okładzin ściennych i posadzkowych oraz ścianek działowych – m2 
b) dla elementów robót instalacji c-o  – 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 InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Płatność naleŜy 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 uŜycia, 
• 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 InŜynier 
9.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera. 
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SST-02 ROBOTY MURARSKIE 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murarskich - (CPV 45262522-6) 
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 umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie nowych konstrukcji ścian i wypełnień elementów przegród budowlanych. 
1.4. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1. a w szczególności; 
- Ściany z cegły pełnej. 
- uzupełnienie ścianek zabudów pionów wodno - kanalizacyjnych 
1.5. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne. 
1.6. Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną. 
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie ścian z cegły 
ceramicznej pełnej kl. 15 i pustaków gazobetonowych. 
1.7. Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 
techniczną, Specyfikacją Techniczną [ 1], niniejszą specyfikacją oraz zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy [1] . 
Odstępstwa od projektu mogą jedynie związane z dostosowaniem robót murowych do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia materiałów ujętych w 
projekcie przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych własnościach. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Na Wykonawcy ciąŜy obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, 
przeciwpoŜarowych oraz ochrony środowiska. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać 
certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną 
dopuszczającą do ich stosowania. Dokumenty te muszą odpowiadać wymaganiom zawartych 
w Ustawie [ 5]. 
2.2. Woda zarobowa do betonu wg PN -EN 1008 : 2004. 
Do przygotowania stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne i muł. 
2.3. Wyroby ceramiczne. 
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN – B 12050 :1996 

-  wymiary l=250 mm, s=120 mm , h= 65 mm 
-  masa 3,3 kg do 4,0 kg 
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-  powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej 
-  dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyŜej 60 mm nie 
moŜe przekraczać dla cegły 10 % cegieł badanych 
-  nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24 % 
-  wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa 
-  gęstość pozorna 1,7 kg/dcm3 do 1,9 kg/dcm3 
-  współczynnik przewodności cieplnej 0,52 W/ mK do 0,56 W/ mK 
-  odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15 0C – brak uszkodzeń 
po badaniu, 
-  odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegłą puszczona z wysokości 1,5 m na 
inne cegły nie rozpadła się, 
 2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne . 
-  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement: ciasto wapienne: piasek  1 : 1 : 6 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 1 : 1 : 6 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek  1 : 0,3 : 4 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 1 : 0,3 : 4 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie 
-  przygotowanie zapraw do robót murowych powinno odbywać się mechanicznie, 
-  zaprawę murarską naleŜy przygotować w takiej ilości by mogła wbudowana moŜliwie 
szybko po jej przygotowaniu to jest około 3 godzin 
-  do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 
-  do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
murowych związanych z remontem budynku. 
Mury naleŜy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 
cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych 
Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej długości. W miejscu połączenia 
murów nie wznoszonych jednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą zwłaszcza w lecie, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć w 
wodzie. 
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Wnęki lub bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niŜ jedna cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 
00C. 
5.2. Mur z cegły pełnej. 
Spoiny w murach ceglanych: 
-  12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm a minimalna 10 mm 
-  10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 
do 10 mm 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych: 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15 % 
całkowitej liczby cegieł. 
-  JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły, naleŜy przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda 
ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru, 
-  Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
róŜniącej się więcej niŜ o 5 mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
-  Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 
wymaganiami ujętymi w Polskich Normach 
-  KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
producenta. 
-  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres 
gwarancyjny minął 
-  Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek naleŜy przeprowadzić badania ponownie. 
6.2. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
-  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej 
-  próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie; 
-  wymiarów i kształtu cegły, 
-  liczby szczerb i pęknięć, 
-  odporności na uderzenie, 
-  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla, 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym 
6.3. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów 
kaŜdorazowo naleŜy wpisywać do Dziennika Budowy. 
6.4. Dopuszczalne odchyłki murów. 
Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki w mm mury spoinowane mury niespoinowane 
 Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowane   mury niespoinowane 
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1. Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości   3     6 
- na całej powierzchni   10     20 
2. Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m    3     6 
- na wys. kondygnacji   6     10 
- na całej wysokości    20     30 
3. Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości    1     2 
- na całej długości    15     30 
4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości    1     2 
- na całej długości    10     20 
5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 
do 100 cm 
szerokość     +6,-3     +6,-3 
wysokość     + 15,-10    + 15,-10 
ponad 100 cm 
szerokość     + 10,-5    + 10,-5 
wysokość     + 15,-10    + 15,-105  
Odchylenie wymiarów otworów w świetle o wymiarach 
do 100 cm szerokość    plus 6 minus 3   plus 6 minus 3 
wysokość     plus 15 minus 1   plus 15 minus 10 
ponad 100 cm szerokość   plus 10 minus   5 plus 10 minus 5 
wysokość     plus 15 minus 10   plus 15 minus 10 
7.ODBIÓR ROBÓT. 
-  Odbioru robót budowlanych, polegających na wykonaniu robót murowych powinien odbyć 
się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych 
-  podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty 
-  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót. 
-  Dziennik budowy. 
-  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
-  Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
 Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić. 
-  Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
-  Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek, 
-  Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 
-  Wszystkie roboty ujęte w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających 
8.OBMIAR ROBÓT. 
-  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Specyfikacji [1] 
-  Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni muru o odpowiedniej grubości 
-  Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.Płaci się za roboty wykonane i odebrane, których ilość zostanie wyliczona w jednostkach 
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podanych w pkt 7. Ponadto cena obejmuje równieŜ dostarczenie i składowanie materiałów, 
wykonanie prac przygotowawczych, pomocniczych, porządkowych, przygotowanie 
i likwidację stanowisk pracy, ustawienie i rozebranie rusztowań, pracę rusztowań, zapas na 
odpady i ubytki materiałów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Przepisy podstawowe. 
[1] - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. 
10.2.Normy. 
PN – 75 / C – 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN – 68 / B – 10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN – 75 / B – 12001 - Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
PN – 74 / B – 12002 - Cegła drąŜona wypalana z gliny – dziurawka. 
PN – 73 / B – 12011 - Cegła kratówka wypalana z gliny. 
PN – 88 / B – 30000 - Cement portlandzki. 
PN – 88 / B – 30001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
PN – 81 / B – 30003 - Cement murarski 15. 
PN – 88 / B – 30005 - Cement hutniczy 25. 
PN – 86 / B – 30020 - Wapno. 
PN – 79 / B – 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN – 65 / B – 14503 - Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
BN – 81 / 6732 – 12 - Ciasto wapienne. 
PN – 66 / B – 06259 - Beton komórkowy. 
PN – B – 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
 
SST-03 ROBOTY TYNKARSKIE 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
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 umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków cementowo-wapiennych w miejscu po skutej glazurze i zbitych 
tynków występujących w remontowanych pomieszczeniach. 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, 
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 naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 
10100 p. 3.1.1. PodłoŜa w zaleŜności 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 
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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 moŜe 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 InŜyniera. 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. 
 

Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. Nie uŜywać wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych i wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania Normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych" oraz: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych 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 naleŜy 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. 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki wg PN-B-
19701;1997 „Cementy powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora moŜna stosować cement 
z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od przygotowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C, 
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 
- do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone w postaci ciasta 
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wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Skład objętościowych 
składników zapraw naleŜy dobierać w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
- zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 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 moŜliwością 
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 z rozbiórki naleŜy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane 
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez InŜyniera. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciąŜeń 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 naleŜy przewozić wozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane moŜna przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem 
- kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z asortymentami kruszywa lub 
frakcjami i zawilgoceniem. 
- wapno gaszone jako ciasto wapienne moŜna 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 ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano montaŜowych w okresie obniŜonych 
temperatur". Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
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PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 
3.3.2. Spoiny w murach ceglanych: 
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. jeŜeli mur wykonany jest na spoinę pełną naleŜy 
je wyskrobać na głębokość j.w. lub zastosować specjalne środki zapewniające przyczepność 
tynku do podłoŜa. 
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
- nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
PodłoŜe 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 zaleŜności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być 
zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kat. II i III naleŜą 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 
naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych, 
Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cem.-wap. w tynkach nienaraŜonych na 
zawilgocenie 
- w proporcji 1:1:4, naraŜonych 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, wapn: 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 podłoŜy, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoŜa, grubości tynku, 
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- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na naroŜach, 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 podłoŜa 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 podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zostać odebrany. W takim 
przypadku naleŜy 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 niŜ 3 mm i w liczbie 
nie więcej niŜ 3 dług. Kontrolnej 2m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości, 
- poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 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 podłoŜa, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości 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 umoŜliwiających wykonanie robót na wys.do 
4m, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
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- 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 NiŜej 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 uŜytku. 
 
 
SST-04 INSTALOWANIE STOLARKI 
 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
montaŜu drzwi stalowych o odporności ogniowej EI-30 oraz stolarki drzwi wewnętrznych 
płytowych wejściowych do pomieszczeń - (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 umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie montaŜu nowej stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach. 
Projekt zakłada osadzenie drzwi z obsadzenie ościeŜnic drzwiowych stalowych 
bezprogowych szer. 80 i 150 cm drzwi p-poŜ EI-30 w miejsce zdemontowanych, z 
wykonaniem uszczelnień styków zaprawą cementową (lub wg zaleceń dostawcy stolarki)  
oraz wykonaniem tynków ościeŜy. Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych szer. 60, 70 i 80 
cm konfekcjonowane z wypełnieniem stabilizującym typu "płyta wiórowa otworowa", 
okleinowane okleiną 'CPL-0,2' olchową/bukową/białą (wg wyboru inwestora), wyposaŜone w 
zamki wpuszczane z blokadą łazienkową (sanitariaty) zamki zapadkowe  z wkładką 
patentową (łączniki segmentów mieszkalnych oraz zamki systemu "Master-Key" (drzwi 
wejściowe do segmentów oraz pokoi mieszkalnych) z jednostronną blokadą obrotową 
motylkową (od strony wewnętrznej w pokojach mieszkalnych), kompletem 3 kluczy i klamkę 
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z szyldem. Kierunek otwierania skrzydeł drzwiowych ustalić na budowie. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi 
Materiały 
 - skrzydła drzwi wewnętrznych płytowe konfekcjonowane przylgowe z wypełnieniem 
stabilizującym typu "płyta wiórowa otworowa", okleinowane w całości drewnopodobną 
folią dekoracyjną, 
- skrzydła zewnętrzne wyposaŜone w zamek wpuszczany zapadkowy z wkładką patentową z 
kompletem 3 kluczy i klamkę z szyldem.  
- skrzydła sanitariatów wyposaŜone w zamek wpuszczany z blokadą łazienkową, klamkę z 
szyldem 
- wszystkie skrzydła z tulejami wentylacyjnymi dwurzędowymi o sumarycznym przekroju nie 
mniejszym niŜ 0,022 m2 dla przepływu powietrza.  
- drzwi bezprogowe 
- skrzydła zewnętrzne wyposaŜone w zamki systemu "Master-Key  
- skrzydła drzwi p-poŜ stalowe płaszczowe 800x2015 EI-30, bezprogowe, lakierowane 
proszkowo w kolorze RAL-8007, wyposaŜone w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy 
z wkładką patentową systemu "Master-Key" z kompletem 3 kluczy, klamkę z tworzywa 
termoplastycznego z rdzeniem stalowym, uszczelki puchnące pod wpływem wysokiej 
temperatury w skrzydle i uszczelkę ognioodporną w ościeŜnicy, oraz dwa zawiasy łoŜyskowe 
w tym jeden ze spręŜyną samozamykacza. 
- drzwi dwuskrzydłowe 150x205 cm przymykowe wewnętrzne stalowe dwupłaszczowe pełne. 
Drzwi o odporności ogniowej EI-30, ze skrzydłem czynnym szer. 90 cm z klamką dwustronną 
z tworzywa termoplastycznego z rdzeniem stalowym. Skrzydło wyposaŜonych w zamek 
wpuszczany zapadkowy z wkładką patentową z kompletami 3 kluczy. Skrzydło bierne szer. 
50 cm z moŜliwością blokowania na zasuwy dolną i górną. Skrzydła zarówno czynne jak i 
bierne unieruchomione elektromagnesami ściennymi odblokowywanymi sygnalizacją poŜaru. 
W skrzydłach uszczelki puchnące pod wpływem wysokiej temperatury i uszczelkę 
ognioodporną w ościeŜnicy. OścieŜnice drzwi p-poŜ mocowane na kotwy systemowe, 
szczeliny montaŜowe wypełniane zaprawą cementową lub w sposób przywołany przez 
dostawcę stolarki p-poŜ. Stolarka lakierowana proszkowo w kolorze RAL8007. W 
przeciwpoŜarowych drzwiach dwuskrzydłowych zastosować samozamykacze posiadające 
skokową regulację siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania (testowane 
zgodnie z normą PN EN 1154:99), a na obydwu skrzydłach regulator kolejności zamykania - 
RKZ.  
 
Sprzęt 

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

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

• na szerokości otworu 2 ÷ 3 cm 
• na wysokości otworu 3 ÷ 5 cm 
• ustawić w poziomie i pionie ościeŜnicę z zachowaniem przyjętych luzów 
• zamontować ościeŜnicę kotwami montaŜowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w 

zaleŜności od zaleceń producenta 
• szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową 
• wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne 

 
Wykonawca powinien dokonać montaŜu  drzwi zgodnie z szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez kaŜdego 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 ościeŜnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem 

ościeŜy; 
• ościeŜnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 

połączeń ze ścianą; 
• odchylenie ościeŜnic od pionu lub poziomu nie moŜe przekraczać 2 mm na 1 m 

ościeŜnic, nie więcej niŜ 3 mm na całą ościeŜnicę; 
• luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie mogą być większe niŜ 3 mm; 
• zamknięte skrzydła drzwiowe nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać 

Ŝadnych luzów; 
• otwarte skrzydła stolarki nie moŜe się same zamykać; 
• okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały; 
• przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią równieŜ wszelkie mechaniczne 

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

stolarkę, naleŜy przestrzegać warunków montaŜu określonych przez producenta aby 
gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na UŜytkownika 

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

• demontaŜ ościeŜnicy, 
• obsadzenie ościeŜnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem, 
• zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją, 
• wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany, 
• oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montaŜu. 

1.10. Przepisy związane 
- Zgodnie z wykazem w pkt. 10 ST-00 
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- PN-88/B – 10085 Stalarka 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 
 
 

SST-05 WYRÓWNYWANIE PODŁOśY PODPOSADZKOWYCH 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania podkładów posadzek jastrychowych i wylewek samopoziomujących- (CPV  
45262321) 
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 wylewek wyrównawczych posadzek, na podłogach w miejscach wskazanych w 
projekcie i przedmiarze robót. 
Zakres robót objętych ST 
Czyszczenie powierzchni betonowych ręcznie szczotkami stalowymi, usunięcie luźnych 
fragmentów podłoŜy podposadzkowych i przygotowanie podłoŜa pod wykonanie nowych 
warstw posadzki.  
Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłoŜu o gr. 5 mm 
Wyznaczenie poziomów i zastabilizowanie, przygotowanie zaprawy, rozłoŜenie zaprawy na 
uprzednio zagruntowanym podłoŜu, ściągnięcie za pomocą rakli, odpowietrzenie warstwy za 
pomocą wałka kolczastego, uprzątnięcie stanowiska pracy, pielęgnacja 
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 
PodłoŜa, z którymi będzie związany podkład podłogowy muszą być mocne, szorstkie, suche i 
wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy,pyły): 
• beton (wiek powyŜej 3 miesięcy, wilgotność < 4%), 
• jastrych cementowy (wiek powyŜej 28 dni, wilgotność< 4%). 
Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości 
usunąć mechanicznie 
Prace wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoŜa od +5°C do 
+25°C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C oraz wilgotności względnej 
powietrza 50%. W innych warunkach naleŜy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie 
materiału. JeŜeli w podłoŜu występują dylatacje, to trzeba je odtworzyć w warstwie podkładu. 
Szczeliny przeciwskurczowe naleŜy nacinać nie rzadziej niŜ co 6 m oraz w progach 
pomieszczeń. Uzyskane prostokątne pola nie powinny przekraczać dla zastosowań 
wewnętrznych 36m2, dla zastosowań zewnętrznych 25 m2. Przy przyjmowaniu długości i 
szerokości pól naleŜy zachować proporcje zbliŜone do kwadratu. Stosunek długości do 
szerokości pola nie powinien przekraczać 1,5-2,0. Gdy podkład naraŜony będzie na wahania 
temperatury, naleŜy go całkowicie przeciąć szczelinami dylatacyjnymi przy maksymalnych 
wielkościach pól dylatacyjnych jak wyŜej. NaleŜy równieŜ wykonać dylatacje obwodowe 
wokół ścian, słupów itp. o szerokości od 0,5 do 1,0 cm. Po 24 godz. od wykonania na 
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podkładzie moŜna mocować płytki ceramiczne. W momencie mocowania płytek 
ceramicznych temperatura podkładu powinna wynosić od +15°C do +18°C. 
Dane techniczne: 
Proporcje mieszania:   1,75÷2,0 l wody na 25 kg CN87 
Czas zuŜycia:    do 40 min 
Ruch pieszy:    po 3 godz. 
Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 13813): C40 
Wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN 13813): F7 
Skurcz    (wg PN-EN 13813): -0,80 mm/m 
Ścieralność na tarczy Bohmego (wg PN-EN 13813): A9 
Reakcja na ogień  (wg PN-EN 13813): A1fl 
Uwalnianie substancji lotnych: zgodnie z PN-89/Z-0421/02 
Wilgotność podkładu: 
Ilość dni  1 cm   3,5 cm  7,0 cm 

1  2,50%  3,00%   4,25% 
2  2,00%  2,25%   3,00% 
3  1,80%   2,00%   2,25% 
4  1,70%   1,85%   2,00% 

 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
2. ODBIÓR PRAC 
2.1 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
2.2 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących 
tych robót zawartych w umowie. 
3. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyŜej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
4. OBMIAR ROBÓT 
4.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni posadzki. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  
5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- wylanie mieszanki z jej zagęszczeniem i wyrównaniem 
- wykonanie przerw dylatacyjnych, 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieŜ 
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych, 
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- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement Portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 
 

SST-06 KŁADZENIE PŁYTEK 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
pokrywania podłóg i ścian płytkami ceramicznymi i terakotowymi- (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 wylewek uzupełniających posadzek, wykonanie okładzin z płytek ceramicznych 
na ścianach , płytek typu gres antypoślizgowych na podłogach 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. 

2. MATERIAŁY 
A. Płytki posadzkowe 30x30 grubości min. 8,5 mm antypoślizgowe o IV stopniu 

odporności na ścieranie (odporność na ścieranie PEI-4 ilość obrotów 2600, stopień 
antypoślizg R-9), układane na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoŜa krytyczne 
(zaprawa elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Poziom okładzin 
posadzek zrównany z poziomem podłóg pomieszczeń przyległych. Płytki układane z 
wyprofilowanym spadkiem kopertowym w kierunku wpustów posadzkowych. Płytki 
posadzkowe utrzymane w klasie i barwach jasnych beŜowych, wg. uzgodnienia z 
Inwestorem. 

B. Płytki ścienne 25x20 szkliwione grubości min. 7,5 mm stopień połysku - matowe lub 
satyna, układanych na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoŜa krytyczne (zaprawa 
elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne. Płytki ścienne utrzymane w klasie i 
barwach jasnych beŜowych, o wzorze i barwie glazury 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 
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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 uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
5.1 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wym. 20x25 cm, na klej. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy przygotować podłoŜe poprzez usunięcie 
warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i 
ewentualne nawilŜenie. 
PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. 
Następnie naleŜy 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 
nałoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie ściany. Powierzchnia z nałoŜoną 
warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 
minut. 
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od 
wyznaczonej na ścianie linii. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki ( 
krzyŜyki) dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu okładziny naleŜy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin 
między płytkami. 
Do spoinowania moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. 
5.2 UłoŜenie płytek podłogowych Gress, antypoślizgowych 30x30cm na klej 
Płytki naleŜy układać na kleju, po wcześniejszym przygotowaniu podłoŜa poprzez usunięciu 
warstw zwietrzałych, wyrównaniu nierówności do 5 mm, oczyszczeniu powierzchni i 
nawilŜeniu. 
Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycja 
klejąca powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoŜa. 
Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
naroŜnika. 
Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia 
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 podłoŜa 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 
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Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST-00.pkt.6 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za m2 odebranej powierzchni okładzinowanej. 
 
SST-07 KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH 
Grupa robót – 45.4 
Klasa robót – 45.43 
Kategoria robót  - Pokrywanie podłóg i ścian CPV 45430000  
Kategoria robót  - Kładzenie podłóg CPV 45432110 
Kategoria robót  - Kładzenie wykładzin elastycznych CPV 45432111 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac  związanych z wykonaniem podkładów podposadzkowych samopoziomujących 
i montaŜem wykładzin rulonowych zgrzewanych 
Projekt przewiduje ułoŜenie wykładzin rulonowych klejonych całopowierzchniowo do podłoŜa 
i zgrzewanych na łączach 
Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie prac związanych z montaŜem wykładzin rulonowych 

1. MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące jakości materiałów rulonowych oraz materiałów niezbędnych do ich 
montaŜu regulują odpowiednie polskie normy 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe 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 uŜycia podany na opakowaniu. 
• dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji. 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa 

1.1 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone aprobatą wydaną 

przez Inwestora. 
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1.2 Warunki przechowywania i składowania 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczną 

2. SPRZĘT 
2.1Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 

3. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach i 
terenie samej budowy. 
Transport składowanie materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

4. WYKONYWANIE ROBÓT 
4.1Roboty wykładzinowe 

Charakterystyka wykładziny 

UłoŜenie w pomieszczeniach elastycznej wykładziny obiektowej podłogowej rulonowej 
winylowej heterogenicznej o klasie uŜytkowej PN EN 649+PN-EN685, grubości całkowitej 
wykładziny 2,0 mm (grubość warstwy uŜytkowej 2 mm) o masie powierzchniowej 3300 g/m2, 
klasie ścieralności PN-EN 660-1 grupa P, właściwościach antyelektrostatycznych PN EN 1815, 
trudno zapalnej (PN-EN-13501-1), odporności na poślizg PN EN 14041 klasa DS, o powierzchni 
zabezpieczonej i wzmocnionej PUR (poliuretan). Wykładziny klejone do podłoŜa na całej 
powierzchni z wyłoŜeniem cokolików naściennych na wys. 10 cm. Wykładzina przeznaczona do 
stosowania w obiektach uŜyteczności publicznej o bardzo duŜym natęŜeniu ruchu, w 
pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, np.: w szpitalach i innych obiektach słuŜby 
zdrowia, szkołach, przedszkolach, hotelach, placówkach handlowych, dworcach, itp. oraz w 
pomieszczeniach przemysłu lekkiego o wysokiej intensywności uŜytkowania. Wykładzina wg 
wzoru z palety producenta w dwóch odcieniach szarych wg wyboru Inwestora. Wykonawca jest 
zobowiązany do ułoŜenia wykładzin według rysunków wykonawczych.  

Lata gwarancji       - 10 

Grubość całkowita PN-EN 428     - 2,0 mm 
Grubość warstwy uŜytkowej PN-EN 429    - 2,0 mm 
CięŜar PN-EN 430       - 3,3 kg/m2  

Zachowanie elektrostatyczne PN-EN 1815    - <=2kV                                       
Odporność na ścieranie PN-EN 660-1    - Grupa P                            
Wgniecenie resztkowe PN-EN 433     - <= 0,03 mm 
Stabilność wymiarów po działaniu ciepła PN-EN 434         - <=0,4%  
Zwijanie się po działaniu ciepła PN-EN 434   - <=8 mm                      
Odporność na światło PN-ISO 105-B02    - 7            
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Elastyczność PN-EN 435      - dobra 
Odporność chemiczna PN-EN 423     - odporna 
Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach PN-EN 425 - odporna 
Odporność na poślizg PN-EN 14041                                     - Klasa DS 
 
4.2. Wymagania dotyczące podłoŜa. 
PodłoŜe pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być: 
- wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 
- suche; maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM 
nie moŜe przekraczać 2,5 %, 
- bez rys i spękań; wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed 
przystąpieniem do montaŜu wykładzin, 
- gładkie; na powierzchni nie mogą występować Ŝadne zgrubienia, a całość powinna być 
wygładzona za pomocą masy wyrównawczej, 
- równe oraz poziome; maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie moŜe 
przekraczać 1mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, 
- czyste i nie pylące; powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych 
zanieczyszczeń (farby, zaprawa, lepik itp.). 

4.3 Przygotowanie starych podłoŜy 
1.Do przygotowania podłoŜa uŜyć preparatu gruntującego na bazie wodnej zawiesiny 

lateksu, do wzmocnienia spójności i przygotowania kaŜdego typu nasiąkliwego podłoŜa 
na bazie cementu, gipsu, anhydrytu i suchych tynków. Preparat powoduje zwiększenie 
przyczepności cementowych mas i zapraw wyrównujących równieŜ do podłoŜy 
nienasiąkliwych jak beton, gładki cement, marmur, płyty wiórowe i gipsowo-kartonowe, 
podłoŜa anhydrytowe i lany asfalt. Środek wzmacniający cementowe środki 
poziomujące oraz zaprawy cementowe. Dodatek do przygotowania rzadkiej zaprawy 
poprawiającej przyczepność.  
2.PODŁOśE 
PodłoŜe musi być idealnie suche, zwarte i czyste, pozbawione pęknięć i części kruchych. 
Szczególną uwagę zwrócić na pozostałości po szalunkach. Występujące ewentualnie pęknięcia 
naprawić. 
PodłoŜa cementowe lub anhydrytowe mogą posiadać bardzo zwartą i mało nasiąkliwą warstwę 
powierzchniową w odróŜnieniu od warstw pod nią leŜących, które są kruche. W tym 
przypadku naleŜy szczotkować powierzchnię dla umoŜliwienia penetracji przez preparat 
gruntujący. 

4.4 Wykonanie podłoŜa pod wykładziny rulonowe z masy samopoziomującej  
Masa samopoziomująca jest szybko wiąŜącą masą szpachlową o doskonałej rozlewności 
do wygładzania i wyrównywania normalnych podkładów stosowanych w budownictwie, 
łącznie z jastrychami ogrzewanymi, o grubości pojedyńczej warstwy od 1 do10 mm. 
Nadaje się do wyrównywania podkładów obciąŜanych wózkami na kółkach wg DIN 68 131, 
jak równieŜ do ogrzewania podłogowego i moŜe być stosowana z wszystkimi wykładzinami 
tekstylnymi, elastycznymi i ceramicznymi. 
1.WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 
Sucha zaprawa samopoziomująca zmieszana z wodą daje płynną, o bardzo dobrych 
właściwościach przerobowych, szybko wiąŜącą i o skompensowanym skurczu masę 
szpachlową o doskonałej rozlewności i przyczepności do podłoŜa. MoŜna stosować bez 
ryzyka powstania rys przy pojedynczej grubości warstwy do 10 mm. Po całkowitym 
związaniu osiąga wysoką wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, ściskanie i ścieranie. 
2.WAśNE WSKAZÓWKI 
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- Najlepsze warunki przerobu stanowi temperatura od + 15°C do + 35°C i wilgotność 
względna powietrza poniŜej 75% 
- NiŜsze temperatury i wysoka wilgotność powietrza przedłuŜa, a wyŜsze temperatury i niska 
wilgotność powietrza skraca czas wiązania. 
- Nadaje się tylko do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 
- Chronić  świeŜo  połoŜoną warstwę  masy  szpachlowej przed działaniem podwyŜszonej 
temperatury, bezpośrednim nasłonecznieniem i prądami powietrza. 
- Nie mieszać z innymi masami szpachlowymi. 
- Nie stosować pod parkiet klejony. 

3.NAKŁADANIE 
Wymieszaną masę szpachlową nakłada się na przygotowane podłoŜe, moŜliwe jest 
stosowanie rakli przy pojedynczej grubości warstwy 1-10 mm. Na duŜych powierzchniach 
moŜna nakładać takŜe maszynowo. Czas urabialności do ok. 30 min. Nie stosować w 
temperaturach poniŜej + 5°C. 
Dylatacje znajdujące się w podłoŜu naleŜy ponownie naciąć. 

4.5 Warunki przystąpienia do układania wykładziny. 
Do układania wykładzin podłogowych rulonowych moŜna przystąpić po: 
- zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie oraz prac 
instalacyjnych, 
- wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach, 

- sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a takŜe stolarki okiennej. 
W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina rulonowa, nie naleŜy 
wykonywać Ŝadnych prac dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost 
wilgotności powietrza lub teŜ zawilgocenia ścian lub podłoŜa. Wykładzinę rulonową naleŜy 
układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 
- temperatura otoczenia 17 - 25 °C 
- temperatura podłoŜa 15 - 22 °C 
- względna wilgotność powietrza max 75% 
Przed przystąpieniem do prac montaŜowych naleŜy: 
- sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar jest nieuszkodzony, a wzory i 

kolory są zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej, 
- wszystkie materiały (wykładziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montaŜem pozostawić w 

pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyŜej. Wykładzinę na ten okres naleŜy 
rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoŜa. 

4.6 Klejenie wykładzin 
Do klejenia wykładzin uŜyć kleju dyspersyjno akrylowego  
1.CECHY TECHNICZNE 
Klej dyspersyjny na bazie polimerów akrylowych i ma postać pasty koloru beŜowego, jest 
łatwym do rozprowadzenia, jest niepalny i nie zawiera substancji toksycznych, dlatego jego 
uŜywanie nie stanowi zagroŜenia dla zdrowia, a przechowywanie nie wymaga 
zastosowania szczególnych środków ostroŜności. 
Czas oczekiwania około 10 - 15 minut, czas otwarty około 30 minut (przy 23 st.C) oraz 
szybkie i mocne wiązanie początkowe. Po wyschnięciu (ok. 24 godziny) tworzy wytrzymałą 
i elastyczną warstwę, dlatego moŜe być uŜywany w miejscach o duŜym natęŜeniu ruchu 
pieszego oraz tam, gdzie uŜywane będą krzesła na kółkach.  
2.ZALECENIA 
- Nie naleŜy nakładać w temperaturach niŜszych niŜ +10 st.C. 
- Nie naleŜy uŜywać w przypadku podłoŜy wilgotnych lub naraŜonych na ewentualne 
zawilgocenie od dołu. 
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- Nie uŜywać do PCW na piance z PCW i do okładzin tkaninowych ze spodem z 
spienionego PCW. 
3.SPOSÓB UśYCIA: 
Powierzchnia, na którą będzie nakładany klej musi być sucha, chłonna, równa, odporna 

na nacisk i rozciąganie, pozbawiona szczelin, kurzu, elementów luźnych, lakierów, 
wosków, olejów, rdzy, śladów gipsu i produktów, które mogą utrudniać połączenie. 
NaleŜy skontrolować wilgotność na całej grubości za pomocą higrometru węglikowego lub 
elektrycznego, pamiętając, Ŝe miernik elektryczny podaje wartości przybliŜone. Poziom 
wilgotności nie moŜe przekraczać: dla powierzchni cementowych 2,5-3%, dla powierzchni na 
bazie gipsu lub anhydrytu 0,5%. 
W  wypadku  konieczności   wyrównania   niespójnych   powierzchni,   wypełnienia   i 
połączenia szczelin, zapoznać się z kartami technicznymi produktów przeznaczonych do 
przygotowywania podłoŜy lub skontaktować się z serwisem technicznym.  
4.Nakładanie  
klej nakłada się za pomocą szpachelki z ząbkami, w ilości pozwalającej na całkowite 
połączenie spodu okładziny z podkładem. 
Czas oczekiwania zaleŜy od chłonności podłoŜa i od warunków otoczenia (temperatura, 
wilgotność) i wynosi od 0 do maksimum 15 minut.  
5.CZYSZCZENIE 
ŚwieŜe plamy z kleju moŜna usuwać wodą; zaschnięte czyści się alkoholem lub środkiem 
zalecanym przez producenta wykładzin. 
 
4.7 Układanie wykładziny 
JeŜeli warunki podłoŜa i otoczenia umoŜliwiają montaŜ wykładziny, naleŜy ustalić 
kompozycję kolorystyczną, którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania 
projektu naleŜy zwrócić uwagę czy poszczególne kolory są zaprojektowane w ilości dostępnej 
w opakowaniach jednostkowych. Zaprojektowanie jednego elementu o powierzchni 2 m2 
zmusi do zakupu np. 24 m2 wykładziny. Nadmiar będzie wykorzystany dopiero przy realizacji 
kolejnej inwestycji, co wiąŜe się z poniesieniem kosztów magazynowania. Na przygotowanym 
podłoŜu naleŜy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym 
projektem kolorystycznym. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłoŜu. 
MontaŜ rozpocząć od krawędzi ściany połoŜonej najdalej od wejścia. 
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoŜa. W 
tym celu naleŜy zwinąć płat rozłoŜonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć 
przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoŜa rozprowadzić klej za pomocą 
pacy ząbkowanej typu A3. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (ok. 10 - 15 min od jego 
nałoŜenia) naleŜy dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu, a następnie całą powierzchnię 
przewalcować wałkiem dociskowym o cięŜarze ok. 50 - 70 kg. Przygotowanej posadzki nie 
naleŜy uŜytkować przez co najmniej 48 godziny. 

4.8 Spawanie na gorąco. 
Spawanie styków moŜna rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt 
wczesne przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na 
stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Styki 
wykładziny zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w 
powstałe wyŜłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin 
zaleca się sznur o średnicy ø 4 mm. 
Po wykonaniu spawania nadmiar sznura naleŜy ściąć, aby tworzył z wykładziną jedną 
powierzchnię. Ścinanie sznura wykonujemy w dwóch etapach: 
- wstępne ścinanie spawu naleŜy wykonać specjalnym noŜem z nałoŜoną prowadnicą lub za 
pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 
1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to moŜna wykonywać, gdy wykonany spaw 
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jest jeszcze ciepły, 
- właściwe ścinanie spawu naleŜy wykonać noŜem bez prowadnic zwracając uwagę, aby nie 
uszkodzić brzegów wykładziny. Ścinanie to naleŜy prowadzić dopiero po całkowitym 
wystygnięciu spawu. 

5. KONTROLA JAKOŚCI 
5.1 Kontrola jakości wykonanych robót, wymagania 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru na 
bieŜąco, w miarę postępu robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów zgodności 
wykonywanych robót z wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 
- prawidłowość bezpieczeństwo prowadzonych robót. 
- zgodność robót z projektem technicznym. 
- badanie dostaw materiałów, 
- sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót 
- kontrolę poprawności i jakości wykonania, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 

6. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu 
rzeczywistych ilości uŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione 
będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a inspektorem nadzoru. 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 
kosztorysowej. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Na podstawie wyników badań naleŜy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. JeŜeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać 
za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

8.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 
243, poz. 1623 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. 
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 
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r. Nr 204, poz. 2086). 

8.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania 
europejskich  aprobat technicznych,  zakresu  i formy aprobat oraz trybu   ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji    dotyczącej    bezpieczeństwa    i    ochrony    zdrowia    oraz    planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego    zakresu    i    formy    dokumentacji    projektowej,    specyfikacji 
technicznych    wykonania    i    odbioru    robót    budowlanych    oraz    programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
-  Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

8.3.Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, 
II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

 
 
SST-07 INSTALOWANIE STOLARKI MEBLOWEJ WBUDOWANEJ 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
montaŜu stolarki meblowej - (CPV 45421152-4) 
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 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i montaŜem mebli. 
− Wykonanie i montaŜ szaf wnękowych ubraniowych z pawlaczami oraz wydzielonymi 

stanowiskami roboczymi z blatem wysuwanym pod komputer. Zabudowy wykonane wg 
projektu PT. Sposób wykończenia, rodzaj okleiny i elementy uzupełniające wg opisu lub 
uzgodnień z Inwestorem. Dokładne wymiary zestawów dobierać na podstawie pomiarów 
pobranych z natury, z uwzględnieniem nieznacznych róŜnic w wymiarach i uzbrojeniu 
technicznym pomieszczeń. Elementy zabudowy wykonane z płyty laminowanej w 
okleinie olchowej/bukowej (wg wyboru Inwestora) gr. 18 mm; obrzeŜa oklejone PVC 2 
mm; drzwi mocowane na zawiasach puszkowych, śr. puszki 35 mm; ściana tylna 
wykonana z płyty pilśniowej lakierowanej białej 4 mm; półki mocowane na podpórkach 
metalowych; drąŜek wykonany z uchwytów metalowych oraz rury śr. 25 mm, chrom; 
uchwyt metalowy dwupunktowy; elementy korpusu skręcane za pomocą śrub szwedzkich; 
elementy regalika wewnątrz szafy skręcane za pomocą konfirmatów; łby konfirmatów 
zaślepione zaślepką w kolorze zbliŜonym do koloru płyty. 

− szafa ubraniowa dwudrzwiowa z zabudową górną (rys. 1) - wys. 245 szer. 90 głęb. 60 cm 
− szafa dwudrzwiowa dzielona w 1/2 ubraniowa i 1/2 część z półkami, z zabudową górną 

(rys. 2) - wys. 245 szer. 90 głęb. 60 cm 
− stanowisko komputerowe otwarte z blatem pod klawiaturę głęb. 70 cm, z nadbudową 

górną z półkami (rys. 3) - wys. 245 szer. 75 głęb. 40/70 cm 
− regał kuchenny częściowo zamykany, z półkami i blatem kuchennym głęb. 60 cm z płyty 

MDF (rys. 4) - wys. 245 szer. 65 głeb. 40 cm 
− szafa płytka zamykana trójdzielna z półkami (rys. 5) - wys. 245 szer. 90 głęb. 40 cm 
− słupek kuchenny częściowo zamykany, z półkami i blatem kuchennym głęb. 60 cm z 

płyty MDF (rys. 6) - wys. 180 szer. 44 głeb. 45 cm 
− płyty odbojowe wykonane z płyty laminowanej w okleinie olchowej/bukowej (wg wyboru 

Inwestora) gr. 18 mm; obrzeŜa oklejone PVC 2 mm; elementy mocowane do ścian za 
pomocą wkrętów i kołków rozporowych (min. 6 szt na płytę); łby wkrętów zaślepione 
zaślepką w kolorze zbliŜonym do koloru płyty. 

OFERENT ZOBOWIĄZANY JEST PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRAC DO 
WYKONANIA POMIARÓW WSZYSTKICH ELEMENTÓW ZABUDOWY W CELU ICH 
PRAWIDŁOWEGO DOPASOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ RÓśNIC W 
UKŁADZIE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania prac muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz.U. nr 92 poz. 881). Wykonawca przed 
zastosowaniem wyrobu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie 
jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z danego źródła. JeŜeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub 
nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić miejsce zaopatrywania w 
materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 

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 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
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 do wykonania 
poszczególnych robót, prawidłowości wykonania instalacji mebli wbudowanych. 
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 szt lub m2 odebranej powierzchni montaŜu mebli. 
10. Dokumenty odniesienia 
1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badania. 
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport 
5. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
 
 
SST-08 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej, sanitarnej i centralnego ogrzewania 
- (CPV 45332000-3) 
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 i płytowych oraz zaworów termoregulacyjnych. 
Wymianę i przebudowę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z rur stalowych 
ocynkowanych i Ŝeliwnych kanalizacyjnych na instalację z rur stalowych ocynkowanych i 
PCW z nowym rozmieszczeniem przyborów sanitarnych, montaŜ armatury sanitarnej 
przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz armatury w sanitariatach ogólnodostępnych. 
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 montaŜowe 
Gałązki zasilające grzejniki rurowe zostają przebudowane i przemieszczone w miejsca 
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nowego montaŜu grzejników, nie kolidujące z usytuowaniem drzwi kabin natryskowych. W 
przypadku grzejników stalowych płytowych zawory termostatyczne i odcinające powrotne 
pozostają bez zmian. Grzejniki montować zgodnie z wytycznymi producentów grzejników, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania, oraz 
PN-B/8864-13. 
1.5.2 Próby 
Po wykonaniu wszystkich prac montaŜowych, naleŜy 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, 
naleŜy całą instalację dokładnie dwukrotnie wypłukać wodą z minimalną prędkością 2,0 m/s, 
aŜ do wypływu wody czystej. Fakt czystości instalacji, naleŜy potwierdzić wpisem do 
dziennika budowy przez inspektora nadzoru. Po wypłukaniu instalacji, naleŜy dokonać 
nastaw wstępnych w zaworach regulacyjnych pod pionami oraz zaworach termostatycznych 
przy grzejnikach zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 
1.5.3. Wykonanie robót 
DemontaŜ istniejącej instalacji kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku elementów. 
Rurociągi stalowe naleŜy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 
wyniesienie z budynku i transport. 
Przewody pionowe montuje się odcinkami, obejmującymi jedną kondygnację. 
Przy montaŜu naleŜy zwrócić uwagę na zachowanie minimalnych odległości od innych 
instalacji budynku, zgodnie z normą PN-78/B-01706. W miejsca przejścia przewodów przez 
przegrody budowlane naleŜy osadzić tuleje, przy czym w miejscach tych nie moŜe być 
połączeń rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona szczeliwem 
elastycznym. 
MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcją producenta i dostawcy. 
2. SPRZĘT 
Do wykonania robót naleŜy stosować sprzęt dostosowany do rodzaju wykonywanych robót, 
posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty oraz nie stwarzający zagroŜenia przy 
wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. Sprzęt powinien być stale utrzymany w 
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równieŜ dysponować sprawnym sprzętem 
rezerwowym umoŜliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
3. TRANSPORT 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu budowy. 
4.1 Wymagania ogólne 
Roboty naleŜy wykonać z naleŜytą starannością i zgodnie z postanowieniami niniejszej 
specyfikacji technicznej. KaŜda 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 moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rury. 
4.2.3 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
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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, umoŜliwiającym jej przemieszczanie 
się i utrudniającym powstanie w niej napręŜeń ścinających. 
4.3 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 
4.7.1 Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montaŜowej przewodowej 
armatury regulacyjnej, nastawy montaŜowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne 
termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu 
montaŜu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
4.7.2 Nastawy regulacji montaŜowej armatury regulacyjnej naleŜy wykonać zgodnie z 
wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 
4.7.3 Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych 
powinien być ustawiony na kaŜdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. 
Czynność ustawienia naleŜy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 
5. KONTROLA I BADANIA 
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, Ŝe powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 
szczelności, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 
temperatury odpowietrzenia, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, zabezpieczenia przed 
moŜliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 
5.2 Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 
5.2.1 Warunki wykonania badania szczelności 
Badanie szczelności naleŜy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. 
Badanie szczelności instalacji wodą moŜna 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 naleŜy 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 montaŜowe 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 montaŜową oraz 
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badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 
instalację zapewniało uzyskanie załoŜonych 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 naleŜy 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 naleŜy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji 
ogrzewczej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami 
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 uŜytkowania 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 uŜytkowe 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 
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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 
uŜyteczności 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 
 
 
INSTALACJA KANALIZACYJNA I WODOCIĄGOWA (CPV-45332000-3). 
1. Wstęp 

1.1  Przedmiot SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem instalacji wodno – kanalizacyjnych w remontowanych pomieszczeniach 
budynku Domu Studenta. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 Wymagań Ogólnych SST 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z: 
 - demontaŜem urządzeń sanitarnych umywalek, zlewów, misek ustępowych 
 - demontaŜ wpustów posadzkowych 
 - demontaŜ podejść odpływowych z rur PCV 
 - demontaŜ baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych 
 - demontaŜ rurociągów stalowych o-c 15-20 mm 
 - wykonanie nowych instalacji wodociągowych w bruzdach i kanalizacyjnych PCV 
 - wstawienie nowych przyłączy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
 - wymiana zaworów instalacyjnych na zawory kulowe 

- wykonanie przekuć przez stropy i ściany dla rozprowadzenia instalacji oraz ich 
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zabetonowanie i zamurowanie z wymaganą naprawą tynków 
- montaŜ nowych urządzeń sanitarnych umywalek bratowych i wspornikowych, 
ustępów z płuczką typu „kompakt”,  
- montaŜ wpustów ściekowych posadzkowych z tworzywa sztucznego 
- montaŜ nowych baterii umywalkowych ściennych, montaŜ baterii natryskowych 
naściennych z natryskiem przesuwnym 
- montaŜ drzwi uchylnych łazienkowych DJ-c-70 z profilem w kolorze białym 
wypełnionych płytą poliestrową - wzór Perl. Drzwi o wymiarze podstawowym 700 
mm, wysokości skrzydła 1850 mm, zakresie szerokości otworu montaŜowego 693-716 
mm, szerokości wejścia 550  
- wymiana grzejnika rurowego na grzejnik łazienkowy drabinkowy 547/686 o mocy 
496 W 
- montaŜ zaworów odcinających powrotnych na gałązkach instalacji c-o  

 
1.5 Wymagania dotyczące wykonania instalacji wewnętrznych 
1.5.1 Instalacja wodociągowa 
Instalacja z rur stalowych ocynkowanych 
Połączenia gwintowe 

Rury stalowe ocynkowane o średnicach do 100 mm naleŜy łączyć za pomocą połączenia 
gwintowanego na gwint krótki. Połączenie gwintowe powinno być wykonane z 
uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio 
przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu 
oraz zasady ich wykonania powinny być zgodne z normami. Gwinty powinny być równo 
nacięte i odpowiadać wymaganiom normy. Dokładność nacięcia sprawdza się przez 
nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą 
narzędzi specjalnych ( przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za 
pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcenia, niedopuszczalne jest 
dokonywanie tego zbyt słabe lub zbyt mocne, a takŜe powodowanie mechanicznego 
uszkodzenia łączonych elementów. Jako materiał uszczelniający naleŜy stosować taśmę 
teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na 
gwincie jest dopuszczalne z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez 
wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko 
jeden z łączonych elementów. 
Prowadzenie przewodów 

Przewody stalowe będą prowadzone w ścianach w bruzdach. Przewody podejściowe naleŜy 
mocować przy punktach poboru wody. Przewody mocować za pomocą uchwytów stalowych. 
Próba szczelności instalacji wodnej i uruchomienie 
Instalacje wody ciepłej i zimnej naleŜy poddać badaniom na szczelność. Badania szczelności 
urządzeń naleŜy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyŜej 0 ºC. Badania wykonać 
przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moŜe 
być wykonana próba częściowa, jeŜeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby 
niemoŜliwe lub utrudnione. Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 
krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niŜ 1,0 MPa nie powinna 
wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 
Instalacje uwaŜa się za szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku 
ciśnienia. Badania instalacji cieplej wody naleŜy wykonać dwukrotnie: raz napełniając 
instalacje woda zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 ºC. Podczas drugiej próby naleŜy 
sprawdzić zachowanie się wydłuŜek, punktów stałych i przesuwnych. 
Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe. 
  Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: 
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- napełnienie instalacji wodą zimną 
- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut 
- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic 
- spuszczenie wody 
- napełnienie instalacji wodą gorącą 
- badanie szczelności instalacji przez 72 godziny 
- uszczelnienie armatury 
- regulacja ciśnień odbiorczych 
 
1.5.2 Instalacja kanalizacyjna z rur PCV 
Cięcie rur 

Podczas cięcia naleŜy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim naleŜy 
pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty naleŜy korzystać ze skrzynki 
uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy 
koniec naleŜy oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem 15º za pomocą pilnika. 
Nie naleŜy przycinać kształtek. 
Łączenie rur i kształtek 

Aby wykonać połączenie, naleŜy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie 
silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aŜ do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem 
rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek moŜna 
całkowicie wsunąć do kielichów. 
Prowadzenie przewodów 

Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 
„Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." 
Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do 
przepływu ścieków. 
Mocowanie przewodów 

Przewody naleŜy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. 
Powinny one mocować przewody pod kielichami. 
Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezaleŜnie. 
MontaŜ syfonów odpływowych 

Syfony odpływowe moŜna łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i 
złączek przejściowych. W kielich złączki kolanowej/przejściowej naleŜy włoŜyć manszetę (w 
zaleŜności od średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu moŜna wykorzystać manszety o 
średnicy wewnętrznej 32, 40 lub 50 mm). Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części 
manszety środkiem poślizgowym wsunąć w środek rurę odpływową syfonu. 
Istnieje równieŜ moŜliwość alternatywnego połączenia instalacji z rurą odpływową syfonu: 
z kielicha kolana lub trójnika o średnicy 40 lub 50 mm naleŜy wyjąć uszczelkę wargową, a w 
to miejsce naleŜy włoŜyć jedną z manszet. 
5.7.3 Dokumenty odniesienia 
NajwaŜniejsze normy: 

1. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania 
2. PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
3. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
4. PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
5. PN-ISO 7-1:1995 – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancja i oznaczenia. 
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6. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
7. PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
8. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
9. PN-77/B-75700.00 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne 
wymagania i badania 
10. PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
11. PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 
badania. Zmiany l Bl 13/93 póz. 75 
12. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione częściowo, 
przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej; 
13. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej; 
14. PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania 
15. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury 
16. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. COBRTI 
INSTAL. Warszawa 2003r. 
 
 
 
SST-09 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA I 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: 
• demontaŜem istniejącej instalacji 
• dobudową nowych rozdzielnic 
• wykonaniem nowych instalacji  
• demontaŜem osprzętu elektrycznego 
• demontaŜem opraw oświetleniowych  
• montaŜem osprzętu elektrycznego 
• montaŜem opraw oświetleniowych 
• pomiarami sprawdzającymi i ochronnymi 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy zabezpieczyć pomieszczenia przed moŜliwością 
wejścia osób trzecich. Prace naleŜy 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 
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1. Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uŜyteczności publicznej naleŜy 
stosować przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Przewody zastosowane do wykonania instalacji powinny mieć izolację 750V 
- obwody oświetleniowe wykonać przewodami YDYŜo 3x 1,5mm² 
- obwody gniazd wtykowych YDYŜo 3x 1,5mm² 
- obowody wyrównawcze DY 1x 4mm² 
- tablica rozdzielcza typu RWN 1x 12 
- wyłącznik róŜnicowo-prądowe P312 30 mA 
- wyłączniki nadprądowe S301 B10 A  
- oprawy oświetleniowe typu plafon  
- oprawy oświetleniowe typu plafon IP44 bryzgoszczelne 
- gniazda p/t pojedyncze IP 44 bryzgoszczelne 
- łącznik pojedynczy p/t IP 44 bryzgoszczelny 
- łącznik seryjny p/t  
- gniazdo podwójne p/t  
- oprawa świetlówkowa 1 x 40 W z kloszem pryzmatowym 
Materiały uŜyte 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.  
 
2. Od 1 maja 2004 r. 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 takŜe wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach 
określonych. Oznacza to, Ŝe wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, 
zachowują waŜność do dnia określonego w tych dokumentach. 
2. SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania 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. 
 

3. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH UśYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ 

Prace wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych powinnty być skoordynowane z 
pozostałymi branŜami zapewniając bezpieczeństwo wykonawcom i materiałom. Odbiór robót 
musi spełniać przepisy PN i PBUE. 
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Prace powinny zachować następującą kolejność: 
- odłączenie  istniejących obwodów łazienkowych z tablic i ich demontaŜ 
- demontaŜ opraw oświetleniowych i osprzętu 
- wykucie bruzd i otworów montaŜowych 
- ułoŜenie przewodów i montaŜ puszek pod osprzęt  
- dobudowanie tablic rozdzielczych 
- po malowaniu montaŜ 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 róŜnicowo-prądowymi. 
Obwody gniazd łazienkowych, oraz oświetlenia łazienek zabezpieczyć wyłącznikami 
nadprądowymi oraz wyłącznikami róŜnicowo-prądowymi.  
Wyprowadzić dodatkowy obwód na łącznik w segmencie zakończonym gniazdem 
podwójnym 
ŁAZIENKI 
Wykonać nową instalacje oświetleniową. Zastosować oprawy nasufitowe typu plafon IP44 
bryzgoszczelne oraz łączniki pojedyncze p/t IP 44 bryzgoszczelne. 
Wykonać nową instalację obwodu gniazd pojedynczych p/t IP44 bryzgoszczelnych.  
NaleŜy w kaŜdej łazience wykonać dodatkowe miejscowe połączenie wyrównawcze 
obejmujące wszystkie części wyposaŜenia instalacyjnego, funkcjonalnego i konstrukcyjnego 
wykonanego z materiałów przewodzących. 
Połączenie wykonać przewodem DY 4 mm. 
Obwody oświetlenia oraz gniazd zabezpieczyć wyłącznikami róŜnicowo-prądowymi.    
 POKOJE  
Wymienić istniejące oprawy oświetleniowe na oprawy nasufitowe typu plafon 2x100 W 
Wymienić istniejące gniazda na gniazda p/t podwójne. 
Wymienić istniejące łączniki na p/t seryjne.  
Wykonać nową instalację gniazd i oświetlenia 
KORYTARZ 
Wymienić istniejące oprawy oswieleniowe na pojedyncze oprawy świetlówkowe 1 x 40W z 
kloszem pryzmatowym.  
Wymienić łączniki. 
Wymienić gniazda 
Wymienić instalację gniazd i oświetlenia 
•   Lokalizacja robót. 
Segment obejmuje: 

- cztery pokoje (10 opraw, 12 gniazd, 4 łączniki seryjny) 
- jeden aneks sanitarny (6 opraw, 6 łączniki, 4 gniazda) 
- dwa przedpokoje (2 oprawy, 2 łączniki 2 gniazda) 

Jeden z segmentów obejmuje; 
                              -   dwa pokoje (5 opraw, 2 łączniki seryjne, 6 gniazd) 
                              -   jeden aneks sanitarny (4 oprawy, 4 łączniki, 1 gniazdo) 
                              -   jeden przedpokój (1 oprawa, 1 łącznik 1 gniazdo) 
Ilośc segmentów na piętrze: 9 
Ilość tablic na piętrze: 9 
Ilość opraw świetlówkowych na korytarzu piętra: 12 
Prace obejmują jedno piętro. 
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4.1. Wymagania ogólne 
1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1 kV w budynkach uŜyteczności publicznej, w 
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 
2. Do wykonania instalacji elektrycznych naleŜy uŜywać 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 moŜliwe 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 uŜytkowników. 
5. NaleŜy zapewnić równomierne obciąŜenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączenie odbiorów jednofazowych. 
6. Trzeba umoŜliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji 
budynku. 
7. NaleŜy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 
8. Trasy przewodów naleŜy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i 
stropów. 
9. Obwody elektryczne wewnętrznych linii zasilających naleŜy prowadzić w budynku poza 
obrębem pomieszczeń przebywania osób, w wydzielonych kanałach lub szybach 
instalacyjnych. 
10. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urządzenia naleŜy prowadzić w 
obrębie tego samego pomieszczenia. 
11. W instalacjach odbiorczych naleŜy 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 niŜ 
2 kW. 
12. Tablice z aparatami zabezpieczającymi naleŜy 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 kaŜdym pomieszczeniu naleŜy zainstalować odpowiednią liczbę gniazd wtyczkowych 
w celu zapewnienia funkcjonalności instalacji, tak aby nie było potrzebne stosowanie 
przedłuŜaczy itp. 
15. Gniazda wtyczkowe i łączniki oświetlenia naleŜy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposaŜeniem pomieszczenia. 
16. W łazienkach naleŜy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem stref ochronnych. 
17. PołoŜenie załącz/wyłącz łączników oświetlenia naleŜy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było ono jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno następować 
po wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego 
18. NaleŜy instalować w kaŜdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem 
ochronnym. 
19. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym naleŜy instalować w takim 
połoŜeniu, aby styk ten występował u góry. 
20. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych naleŜy podłączyć w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku . 
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21. Nie zaleca się stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych, potrójnych), 
w których nie moŜe być realizowany jednakowy układ biegunów względem styku ochronnego 
PE, tak jak podano powyŜej. 
22. Pomieszczenia powinny być wyposaŜone w wypusty oświetleniowe, a liczba wypustów i 
ich rozmieszczenie zapewniać prawidłowe oświetlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty 
powinny mieć wyprowadzony przewód ochronny PE. 
23. Instalacje elektryczne naleŜy wykonywać przewodami o Ŝyłach miedzianych. 
24. NaleŜy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony 
przeciwporaŜeniowej są zgodne z aktualnymi przepisami i normami. 
25. NaleŜy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi 
przepisami i normami. Instalacje elektryczne naleŜy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, 
aby nie były źródłem poŜarów w budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia. 
26. Instalacja powinna zapewniać ochronę środowiska przed skaŜeniem, 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 uŜyteczności 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 uŜytkowe, 
dogodny montaŜ, dogodną eksploatację instalacji elektrycznych i urządzeń rozdzielczych. 
2. Budynki uŜyteczności publicznej naleŜy zasilać z sieci kablowej lub z sieci napowietrznej 
niskiego napięcia. DuŜe budynki naleŜy zasilać z odrębnej stacji transformatorowej . 
3. W większości budynków uŜyteczności publicznej zasilanie podstawowe naleŜy 
rezerwować. 
4. W obiekcie naleŜy stosować jedno przyłącze na cały budynek, niezaleŜnie od rodzaju 
zabudowy (zwarta czy rozczłonkowana). 
5. Złącze kablowe naleŜy instalować na zewnątrz budynku, w miarę moŜliwości w pobliŜu 
głównego wejścia. 
6. Wszystkie budynki powinny być wyposaŜone w następujące urządzenia elektryczne: złącze 
kablowe lub napowietrzne, przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu (dla budynków o kubaturze 
powyŜej 1000 m lub zawierających strefy zagroŜone wybuchem),rozdzielnicę główną 
budynku, rozdzielnice obwodowe, rozdzielnice: 
hydroforni, węzła cieplnego, wentylatorni, pompy poŜarowej, zasilania maszynowni dźwigu 
(jeŜeli w budynku są dźwigi osobowe i towarowe). 
7. Budynki uŜyteczności publicznej powinny mieć niezawodne układy zasilania. 
8. Budynki uŜyteczności publicznej, w których zanik napięcia w sieci zasilającej moŜe 
spowodować zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia ludzi, mienia i środowiska, naleŜy zasilać z co 
najmniej dwóch niezaleŜnych 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 moŜe być zasilanie z sieci elektroenergetycznej pod 
warunkiem, Ŝe jest ono niezaleŜne od zasilania podstawowego i Ŝe zakłócenia zasilania 
podstawowego nie będą miały wpływu na funkcjonowanie zasilania rezerwowego. 
10. Niektóre odbiorniki, np. oświetlenie awaryjne, wymagają zastosowania całkowicie 
niezaleŜnego od sieci elektroenergetycznej źródła zasilania w postaci zespołu prądotwórczego 
lub baterii akumulatorów. 
11. W budynkach, w których istnieje grupa odbiorników wraŜliwych na przerwy w zasilaniu, 
muszą być stosowane odpowiednio dobrane urządzenia typu UPS. 
12. Odbiory wewnątrz budynków naleŜy przyłączać do sieci za pośrednictwem: rozdzielnic 
tablicowych izolowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jeŜeli prąd znamionowy 
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tych rozdzielnic nie przekracza 100 A lub rozdzielnic szafowych o prądzie ponad 100 A, 
ustawianych w wydzielonych pomieszczeniach. 
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 poniŜszych 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. 
WyposaŜenie zestawu ma być dostosowane do potrzeb budynku, a wysokość zestawu do 
wysokości kondygnacji. 
• Prowadzenie instalacji w kanałach umieszczonych w ścianach działowych - szkielet kanału 
naleŜy 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 uwaŜa się umieszczanie rozdzielnic 
(tablic rozdzielczych) w kanałach. 
4. Zaleca się stosowanie rozwiązań w wykonaniu małogabarytowym o szerokości 250 mm. 
5. Instalacje układane poziomo naleŜy prowadzić przede wszystkim w stropie, stosując rury z 
tworzyw sztucznych zatapiane w stropie między warstwami zbrojenia. 
6. Instalacje te prowadzić moŜna równieŜ na tynku, stosując tradycyjne rozwiązania 
natynkowe oraz maskując je przy pomocy osłon. 
7. JeŜeli istnieją takie moŜliwości, naleŜy stosować rozwiązania jak dla budynków o 
konstrukcjach ścianowych. 
8. W przypadku podwieszonego sufitu instalacje moŜna prowadzić w przestrzeni między 
sufitem a stropem. 
9. Poza tym rozwiązania te moŜna stosować bez maskowania we wnętrzach o małych 
wymaganiach estetycznych. 
10. W konkretnych przypadkach wyboru sposobu wykonania instalacji naleŜy brać pod 
uwagę: warunki ogólne, w jakich ma pracować instalacja, oprawność eksploatacji, łatwość 
przystosowania instalacji w przypadku wzrostu obciąŜenia, ekonomiczność przyjętego 
rozwiązania. 
II. W miarę moŜliwości trzeba unikać prowadzenia instalacji w słupach stalowych, a jeśli jest 
taka konieczność - instalację ograniczyć do montaŜu 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 uŜyteczności publicznej są nimi (bez łazienek): biura, szkoły. przedszkola, 
hotele. 
2. W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne naleŜy wykonywać: 
przewodami jednoŜyłowymi izolowanymi (typu DY) w rurach pod tynkiem, przewodami 
wtynkowymi (typu YDYt), przewodami jedno- i wieloŜyłowymi (typu YDY) w listwach 
instalacyjnych przypodłogowych i naściennych, przewodami jedno- i wieloŜyłowymi (typu 
YDY) w kanałach instalacyjnych (sufitowych, ściennych, podparapetowych), 
przewodami jedno- i wieloŜyłowymi (typu YDY) w kanałach instalacyjnych 
(podłogowych, podpodłogowych i napodłogowych). 
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3. NaleŜy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu: 
natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłoŜu, podtynkowym przeznaczonym 
do instalacji podtynkowej, wtynkowym do instalacji wtynkowej. 
4. W zaleŜności od sposobu montaŜu naleŜy wykorzystywać łączniki naścienne, podtynkowe, 
wtynkowe, panelowe, ościeŜnicowe. 
5. W pomieszczeniach suchych naleŜy stosować łączniki w obudowie zwykłej, otwartej. 
6. W zaleŜności od sposobu montaŜu trzeba wybierać gniazda wtyczkowe naścienne, do 
wbudowania, wtynkowe, tablicowe, ościeŜnicowe, przenośne, stołowe, podpodłogowe. 
7. Obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewniać 
ochronę o stopniu minimum IP 2X. 
8. Sprzęt instalacyjny naleŜy mocować w puszkach za pomocą „pazurków" lub połączeń 
śrubowych. 
9. NaleŜy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe (j) 60, puszki 
rozgałęŜnej 70, rury, złączki) wykonany z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
palenia. 
10. NaleŜy stosować ochronę przed: poraŜeniem prądem elektrycznym, prądami 
przeciąŜeniowymi i zwarciowymi, skutkami oddziaływania cieplnego, obniŜeniem 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 jednoŜyłowymi w rurach 
instalacyjnych (osłonowych) 
Trasowanie 
1. Trasowanie naleŜy 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. 
MontaŜ konstrukcji wsporczych i uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj technologii (system), powinny być zamocowane do podłoŜa (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 naleŜy wykonywać w przepustach rurowych (rurach osłonowych). 
3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed 
uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony moŜna stosować rury stalowe, rury z 
tworzyw sztucznych, korytka. 
Kucie bruzd 
1. Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, naleŜy to zrobić w trakcie 
montaŜu instalacji. 
2. Bruzdy naleŜy 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 niŜ 5 mm. 
4. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
5. Zabronione jest kucie bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 
konstrukcyjno budowlanych. 
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6. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający 
ich konstrukcję. 
7. Przy przejściu z jednej strony ściany na drugą (lub ze ściany na strop) cała rura powinna 
być pokryta tynkiem. 
8. Przejścia przez ściany naleŜy wykonywać w taki sposób, aby rurę moŜna 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 naraŜone na napręŜenia mechaniczne. 
4.5.8.5. Układanie rur i osadzanie puszek 
1. Rury naleŜy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
2. Łuki z rur sztywnych naleŜy wykonywać przy uŜyciu gotowych kolanek lub przez 
wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie moŜe 
być większe niŜ 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 
podane są w tablicy 10. 
3. Łączenie rur naleŜy 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 naleŜy 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 ułoŜonych zgodnie z punktem 4.5.8.5, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy 
betonowej, naleŜy wciągnąć przewody przy uŜyciu 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 ułoŜone swobodnie i nie powinny zostać naraŜone na naciągi i 
dodatkowe napręŜenia. 
4.5. Instalacje w tynku 
Trasowanie 
Trasowanie naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie Mocowanie 
puszek 
1. Puszki naleŜy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za 
pomocą kołków rozporowych). 
2. Na ścianach drewnianych puszki naleŜy mocować za pomocą wkrętów do drewna. 
3. Puszki po zamontowaniu naleŜy przykryć pokrywami montaŜowymi. 
Układanie i mocowanie przewodów 
3. Instalacje wtynkowe naleŜy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 
stosowanie przewodów wieloŜyłowych płaskich. 
2. Na podłoŜu palnym moŜna układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubości 
co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od podłoŜa. 
3. Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. 
4. PodłoŜe do układania przewodów powinno być gładkie. 
5. Przewody naleŜy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. 
6. Do puszek naleŜy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 
pozostałe przewody naleŜy prowadzić obok puszki. 
7. Przed tynkowaniem końce przewodów naleŜy 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 
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podłogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 
Mocowanie sprzętu i osprzętu 
1. NaleŜy 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 naleŜy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi, przy drzwiach od 
strony klamki (odległość łącznika od otworu ościeŜnicy powinna wynosić nie więcej niŜ 20 
cm). 
4. Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach naleŜy 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 poniŜszych zasad: 
w systemie listwowym trzeba stosować sprzęt (gniazda i łączniki) w wykonaniu natynkowym, 
gniazda wtyczkowe naleŜy mocować tuŜ nad listwami ułoŜonymi w obrębie podłogi, a 
łączniki tuŜ przy listwach prowadzonych po ścianach, gniazda wtyczkowe i łączniki naleŜy 
mocować do podłoŜa za pośrednictwem kołków rozporowych (na ścianach drewnianych za 
pomocą wkrętów do drewna), mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu niehermetycznego 
do podłoŜy palnych naleŜy wykonać na podkładkach blaszanych, znajdujących się co 
najmniej pod całą powierzchnią danego sprzętu, 
• w pomieszczeniach, w których instalacja jest wykonana w innej technologii niŜ 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 naleŜy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu zwykłym, 
natomiast w pomieszczeniach o zwiększonym zagroŜeniu - sprzęt w wykonaniu szczelnym. 
6. Sprzęt i osprzęt naleŜy zamocować do podłoŜa 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 róŜnicowo- prądowego 
- rezystancji uziemienia pkt PEN tablic 

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST, wymaganiami 
Inspektora, jeŜeli 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 montaŜu instalacji elektrycznej, powinien 
zapoznać się z konstrukcją oraz technologią wykonania budynku, a takŜe stwierdzić 
odpowiednie jego przygotowanie do prac elektromontaŜowych. 
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 zaleŜy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do 
wykonania. 
5. Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji 
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elektrycznej, oraz stan budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania instalacji, 
powinien być zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizację inwestycji. 
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 złoŜyć pisemne 
oświadczenie, Ŝe w danym obszarze nie ma Ŝadnych 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). 
MoŜe on w tym celu powołać komisję odbiorczą złoŜoną z rzeczoznawców i przedstawicieli 
uŜytkownika oraz kompetentnych organów. 
Wymagania szczegółowe dotyczące odbioru końcowego 
1. Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a takŜe 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 poraŜeniem 
prądem elektrycznym, badania i próby montaŜowe, próby rozruchowe, sporządzenie 
protokółu odbioru. 
5.3.1. Oględziny instalacji elektrycznych 
1. Oględziny naleŜy 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 uŜytkowania. 
3. Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym, doboru urządzeń i środków ochrony w 
zaleŜności od wpływów zewnętrznych, ochrony przed poŜarem i skutkami cieplnymi, doboru 
przewodów do obciąŜalności 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 podłoŜa 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 
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usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych, właściwe zabezpieczenie przed 
korozją elementów urządzeń i instalacji naraŜonych na wpływ czynników atmosferycznych. 
5.3.3. Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym 
1. NaleŜy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały 
zastosowane. 
2. NaleŜy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed poraŜeniem 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 poŜarami i skutkami cieplnymi 
1. NaleŜy sprawdzić, czy: 
instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagroŜenia poŜarowego dla materiałów lub 
podłoŜy, na których (w pobliŜu 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 zagraŜają 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 
bieŜące, sztuki. 
7.2. Zasada obmiaru 
Zasady przedmiarowania naleŜy 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, 



 56

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). 
9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (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 przeciwporaŜeniowa 
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 przetęŜeniowym 
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 obniŜeniem 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 
naraŜonych na agresję chemiczną. ST nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia 
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów - (CPV 45442110-1) 
1.2. Zakres stosowania SST 
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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 powłok malarskich. 
Zakres robót: 
- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbami emulsyjnymi i emulsyjno-akrylowymi 
- malowanie elementów instalacji farbami ftalowymi i olejnymi 
W ramach robót malarskich przewidziano wykonanie dwukrotnego malowania farbą 
emulsyjną, emulsyjno-akrylową i ftalową, w tym: 
- Przygotowanie powierzchni 
- Gruntowanie 
- Malowanie dwukrotne 
Malowanie powierzchni wykonać farbami emulsyjno-akrylowymi w kolorach jasnych 
pastelowych kremowych np.z palety barw 'Dulux' z zachowaniem czynności i warstw 
zaleŜnych 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: 
PodłoŜe malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 
na której będzie wykonywana powłoka malarska, 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona 
na podłoŜu, decydująca o właściwościach uŜytkowych i estetycznych powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu – barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Ŝywic, 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 Ŝywicznych – zawiesina pigmentów i obciąŜników 
w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 
terpentyną itp.). 
Farba i emalia na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 
obciąŜników w spoiwie Ŝywicznym, 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 Ŝywic, 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, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów. 
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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. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują moŜliwość wariantowego 
wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora o swoim wyborze jak najszybciej jak to moŜliwe przed uŜyciem materiału, albo w 
okresie ustalonym przez Inspektora. 
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji InŜyniera materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany materiał nie moŜe być później zmieniony bez zgody Inspektora. 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, Ŝe 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, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza Ŝe 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 uŜycia 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 naleŜy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych 
przez opadami atmosferycznymi. Zaleca się sposób składowania materiałów umoŜliwiający 
dostęp do poszczególnych jego asortymentów 
2.3. Rodzaje materiałów. 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów moŜna 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-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998 
Farby na spoiwach 
- Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, 
- Ŝywicznych 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 Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 
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Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 
Do malowania powierzchni zewnątrz obiektów moŜna 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-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998 
Farby na spoiwach 
- Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, 
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia 
wodą, 
- farby i emalie na spoiwie Ŝywicznym 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 podłoŜa, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa 
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 naleŜy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
- 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 spręŜarkami, 
- drabiny i rusztowania. 
Sprzęt montaŜowy 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 przewoŜone 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 załoŜoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się 
uŜyć takich środków transportu jak: 
- samochód skrzyniowy 
- samochód dostawczy 
PrzewoŜone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 
W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie na paletach i uŜycie do 
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załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów 
w postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych zaleca się uŜywać samochodów 
zamkniętych. 
Do przewozu farb w innych opakowaniach wykorzystywać samochody pokryte plandekami 
lub zamknięte. Materiały do robót malarskich naleŜy 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 moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod 
malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów 
moŜna wykonywać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych oraz armatury oświetleniowej 
wykonaniu podłoŜy pod wykładziny dywanowej, ułoŜeniu podłóg drewnianych tzw. białych, 
całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki lecz przed oszkleniem okien itp. jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 
- wykonaniu tzw. białego montaŜu, 
- ułoŜeniu 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 podłoŜy pod malowanie. 
PodłoŜa pod powłoki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
Gdy podłoŜe jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami emulsyjnymi, naleŜy je 
lekko zwilŜyć przy pomocy pędzla i po upływie ok. 30 min. przystąpić do malowania. 
PodłoŜa 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 uŜyciu 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 podłoŜa powinny być zaimpregnowane zgodnie 
z zaleceniami producenta farb, 
- powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych naleŜy oczyścić od 
zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku. 
- nowe tynki naleŜy zagruntować, powierzchnia powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 
(np. kurzu, rdzy. tłuszczy, wykwitów solnych 
- elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 
- PodłoŜa 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 podłoŜe, bez 
prześwitów, plam, odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką 
tkaniną. Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów 
pędzla i odprysków. 
Barwa powłoki powinna być jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń o 
róŜnym odcieniu i natęŜeniu. Powłoki powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków 
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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 niŜszej niŜ +5 C (z zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby temperatura nie 
spadła poniŜej 0 C) i nie wyŜszej niŜ +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami 
wodnymi i wodorozcieńczalnymi +12-+18 C. 
Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi moŜna wykonywać w 
pomieszczeniach, w których zapewniona jest naleŜyta wentylacja do czasu osuszenia 
wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane). 
Farby emulsyjne naleŜy przechowywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5 C. 
Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie moŜe być większa niŜ 4%. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) 
w temperaturze nie niŜszej niŜ +5 C (z zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby temperatura nie 
spadła poniŜej 0 C) i nie wyŜszej niŜ +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami 
wodnymi i wodorozcieńczalnymi +12-+18 C. 
Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi moŜna wykonywać w 
pomieszczeniach, w których zapewniona jest naleŜyta 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 niŜ po 7 dniach od daty ich ukończenia 
prawidłowości przygotowania podłoŜy 
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 podłoŜa 
- 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 InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa 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. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
8.2 Odbiór robót. 
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Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót malarskich 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinno zostać odebrane. W takim 
przypadku naleŜy przyjąć rozwiązanie: malowanie poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
Odbiór malowania 
Roboty moŜna uznać za odebrane, jeŜeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik 
pozytywny. JeŜeli którekolwiek z badań dało wynik negatywny naleŜy 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 moŜliwości 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 


