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STWiOR B:01
WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja  Techniczna  -  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach:
Remontu Pałacu Władysława Reymonta w Kołaczkowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  należy  je  stosować  w  zlecaniu  i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
· organizacja zaplecza budowy
· zabepieczenie wykopów
· ustawienie szalunków
· ustawienie rusztowań
· wywóz gruzu, koszty utylizacji odpadów
Roboty te nie podlegają odrębnej zapłacie, wykonawca winien ująć je w cenach jednostkowych kosztorysu
ofertowego.

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

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda lokalizację  obiektu,  przekaże
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.

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

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
· projekt budowlany
· specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych
· przedmiary robót
· kosztorysy ofertowe
· Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

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

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

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wyciągiem z
„INSTRUKCJI BEZBIECZEŃSTWA POŻAROWEGO” (opracowanej dla Gminy Kołaczkowo) INSTRUKCJA
PROWADZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM.

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

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

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

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

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora
nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

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

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

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

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

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

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

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

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

1.4.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste), mogą być  użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2. MATERIAŁY

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów

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

2.3. Materiały nieodpowoadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Każdy
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rodzaj  Robót,  w którym znajdują  się  niezbadane i  niezaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje  na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

3. SPRZĘT

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

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów /
sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykoanywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  lub  kontraktem  oraz  za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

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

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

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

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

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

3. Polską Normą lub

4. aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.

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

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

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi  w  Polsce  urządzeniami  pomiarowymi  wg  stanu  rzeczywistego  na  budowie,  metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem robót.

Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

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

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od potrzeb i specyfiki prac, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi końcowemu,

Krysterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:

- dokumentacją projektową

- kosztorysem ofertowym

- ustaleniami z Inwestorem

- ustaleniami z Projektantem

- wiedzą i sztuką budowlaną

- Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót

- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości  wykonywanych  robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

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

8.3. Odbiór końcowy

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

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót,

2. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

3. dziennik budowy

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena umowana skalkulowana przez wykonawcę za wykonanie całego zakresu prac
zgodnie z umową.

Rozliczenie następuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
– Specyfikacja Warunków Zamówienia
– Umowa z Inwestorem
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10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
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 przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 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 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia

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

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia  polskich
jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  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-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.  – zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  198,  poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

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

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

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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STWiOR B:02
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. Wstęp

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują rozbiórkę elementów obiektów budowlanych w
zakresie:
1. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych,
2. Demontaż stolarki drzwiowej.
3. Rozbiórka ścianek działowych.
4. Przekucia w ścianach działowych i konstrukcyjnych.
5. Rozbiórka posadzek.
6. Skucie tynków.
Uwaga:
Materiały rozbiórkowe po przejrzeniu i posortowaniu winien Wykonawca odtransportować na składowiska
przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów (Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z dnia 20.06.2001 ze zmianami).

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST „Wymagania
ogólne”.

1.5. Wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
Nie występują.

3. Sprzęt
Do wykonania robót rozbiórkowych należy stosować:
- elektronarzedzia,
- ładowarki,
- koparki wyburzeniowe,
- piły do cięcia,
- młoty pneumatyczne,
- młoty hydrauliczne

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiały z rozbiórki należy przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy od
odległości i warunków lokalnych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazd musi spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Teren placu robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.
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Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia
budowlane.
Przed rozpoczęciem robót obiekt należy odłączyć od sieci wodociągowej, elektroenergetycznej,
teletechnicznej, i kanalizacyjnej. Roboty rozbiórkowe będą prowadzone w sposób ręczny z użyciem
elektronarzędzi. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy kierować się zasadą stopniowego
zmniejszania obciążenia elementów konstrukcyjnych.
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zlokalizowane w pobliżu rozbieranych obiektów
drzewa, latarnie lub słupy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

5.2. Prowadzenie prac związanych z rozbiórką
Rozbiórka obejmuje rozebranie poszczególnych elementów budynku wymienionych w pkt. 1.3. a nastepnie
uporządkowanie terenu po rozbiórce.
Materiały porozbiórkowe odtransportowane zostaną na składowisko zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z zachowaniem przepisów odnośnie ochrony środowiska.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych
robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą
oraz kaski, okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi.

5.3. Transport materiałów z rozbiórki
Materiały rozbiórkowe po posortowaniu należy przewieźć samochodami samowyładowczymi na skł
adowisko zaakceptowane przez inspektora Nadzoru z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony ś
rodowiska i gospodarki odpadami.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia elementów budynków i gruzu
oraz ich zgodności z dokumentacją projektową oraz ustaleniami niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych obiektach budowlanych powinno spełniać
wymagania określone w ST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest 1szt. (sztuka) rozebranego elementu obiektu o określonej powierzchni,
powierzchni zabudowy lub kubaturze.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.

10. Przepisy związane
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 roku poz. 628 ze zmianami).
Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministrów
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – zał. nr 4.
Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiórkowych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71
poz. 649)
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STWiOR B:03 

ROBOTY MURARSKIE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przy
wznoszeniu konstrukcji murowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  należy  je  stosować  w  zlecaniu  i
wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji  murowych eksploatowanych w warunkach nie  narażonych na
destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących czynności:

– przygotowanie zapraw,

– spajanie elementów murowych zaprawą.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych  do  robót  murowych  oraz  wymagań  dotyczących  wykonania  i  odbiorów  konstrukcji
murowych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  powszechnie
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót murowych

Konstrukcje  murowe  należy wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy prawne
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i
materiałom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

– bezpieczeństwa konstrukcji,

– bezpieczeństwa użytkowania,

– wymagań cieplnych,

– wymagań akustycznych,

– trwałości konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez cały przewidywany okres użytkowania w
określonych  warunkach  środowiskowych  (klasie  środowiska)  i  przy  właściwej  konserwacji  odpowiadały
założonemu przeznaczeniu.  Przy określaniu  trwałości  konstrukcji  i  doborze  materiałów należy uwzględnić
warunki  środowiskowe,  na  działanie  których  konstrukcja  będzie  narażona  oraz  umiejscowienie  elementu
konstrukcyjnego  w  budowli,  a  także  sposób  jego  zabezpieczenia  przez  działaniem  niekorzystnych
czynników.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiałów

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

– elementy murowe,

– zaprawy murarskie,

– wyroby dodatkowe,

– inne wyroby i materiały.

Wszystkie  materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  konstrukcji  murowych  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

Rodzaje zastosowanych elementów murowych zgodnie z dokumentacją projektową:

– ceramiczne o małej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1,

– z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4,

2.2.2.Zaprawy murarskie

Typ i właściwośc zastosowanych zapraw murarskich zgodnie z dokumentacją projektową:
–  ogólnego przeznaczenia (G),
– zaprawa cementowo-wapienna („cw”),

– klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm2,

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być deklarowana
przez  producenta.  Producent  może  deklarować  klasę  wytrzymałości  na  ściskanie  oznaczoną  literą

„M” i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość  na ściskanie w N/mm2 jest nie
mniejsza od tej liczby.

2.2.3. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane  wyroby  dodatkowe  stosowane  w  konstrukcjach  murowych  powinny  spełniać  wymagania
norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać:

– kotwy,

– listwy kotwiące,

– wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami konstrukcji lub
budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy. 

Wymagania  podane  w  normie  PN-EN  845-2  powinny  spełniać  jednolite,  pojedyncze  oraz  zespolone  i
złożone nadproża prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m:

– stalowe,

– betonowe,

– murowane.

Wymaganiom  określonym  w  normie  PN-EN  845-3  powinno  odpowiadać  zbrojenie  do  spoin  wspornych
murów, obejmujące siatki stalowe:

– spajane,

– wiązane,

– ciągnione.

Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać  wymagania podane w
PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.4. Inne wyroby i materiały

Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały:

– cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

– wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1,

– piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 13139,
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– kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055,

– wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane  spoiwa  polimerowe  i  inne  domieszki  do  zapraw  powinny  spełniać  wymagania  odpowiednich
norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych  

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),

– każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia  elementów  murowych  luzem  jest  zaopatrzona  w  etykietę
identyfikacyjną,

– wyroby  i  materiały  konfekcjonowane  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót
murowych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów  przydatności  do  stosowania
odpowiednich wyrobów).

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 

Materiały i wyroby do robót murowych powinny być  przechowywane i  magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.

Place  składowe  do  przechowywania  elementów  murowych  powinny  być  wygrodzone,  wyrównane  i
utwardzone  z  odpowiednimi  spadkami  na  odprowadzenie  wód  opadowych  oraz  oczyszczone  z
zanieczyszczeń.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  niemrozoodpornych  lub
opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać  w partiach według rodzajów, typów, odmian,
klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość
dostępu i przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać:

a) w jednostkach ładunkowych,

b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach.

Sposób  układania  jednostek  ładunkowych,  stosów  lub  pryzm  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami
normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny być  przechowywane w oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach  w
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub
instrukcja producenta nie stanowią inaczej. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa  i  piasek  do  zapraw  można  przechowywać  na  składowiskach  otwartych,  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  lub  frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  wody  w  opakowaniach  po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

14

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich

Do wykonywania robót murarskich należy stosować:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:

– pion murarski,

– łatę murarską,

– łatę ważoną,

– wąż wodny,

– poziomnicę uniwersalną,

– łatę kierunkową,

– warstwomierz  do  wytyczenia  poziomów  poszczególnych  warstw  i  do  zaczepiania  sznura  oraz  do
wyznaczania kierunku,

– sznur murarski,

– kątownik murarski,

– wykrój.

B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym:

– kastrę na zaprawę,

– szafel do zaprawy,

– szkopek do wody,

– palety na elementy murowe,

– wiadra.

C. Do obróbki elementów murowych:

– młotek murarski,

– kirkę,

– oskard murarski,

– przecinak murarski,

– puckę murarską,

– drąg murarski,

– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:

– kielnię murarską,

– czerpak,

– łopatę do zaprawy,

– rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów

Wyroby i  materiały do  robót  murowych mogą  być  przewożone  jednostkami  samochodowymi,  kolejowymi,
wodnymi i innymi.

Załadunek  i  wyładunek  elementów  murowych  pakowanych  w  jednostki  ładunkowe  należy  prowadzić
urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się
prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  pomocniczego  np.  kleszcze,  chwytaki,  wciągniki,
wózki.
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Warunki  transportu  elementów  murowych  pakowanych  w  jednostki  ładunkowe  lub  przechowywanych
luzem  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  norm  przedmiotowych  dotyczących  tych  wyrobów  oraz
PN-B-12030.

Transport  materiałów  do  robót  murowych  w  opakowaniach  też  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i
środków  transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób
wykluczający ich  zawilgocenie  i  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane
jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach można
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

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

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

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

5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych

Przed  przystąpieniem  do  wznoszenia  murów  nadziemia  należy  sprawdzić,  zgodnie  z  pkt.  6.4.  niniejszej
specyfikacji, wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.

5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i
zasadami sztuki murarskiej.

O  ile  w  dokumentacji  projektowej  i/lub  specyfikacji  technicznej  oraz  dokumentach  odniesienia  wyrobów
murowych nie podano inaczej, to:

· mury  należy  wykonywać  warstwami  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  elementów  murowych  i
grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,

· elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,

· spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo,

· mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,

· elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,

· przed  wbudowaniem  elementy  murowe  powinny  być  moczone,  jeżeli  takie  wymaganie  zawarto  w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

· stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną
do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,

· liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać:

– w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%,

– w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%,

– w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%,

· konstrukcje  murowe  o  grubości  mniejszej  niż  1  cegła,  murowane  na  zaprawy  zwykłe,  mogą  być
wykonywane  przy  temperaturze  powyżej  0°C,  a  murowane  na  zaprawy  lekkie  i  klejowe  mogą  być
wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy,

· wykonywanie  konstrukcji  murowych  o  grubości  1  cegły  i  grubszych  dopuszcza  się  przy  temperaturze
poniżej  0°C  pod  warunkiem  stosowania  środków  umożliwiających  wiązanie  i  twardnienie  zaprawy,
przewidzianych  w  specyfikacji  technicznej,  lub  pod  warunkiem  dopuszczenia  takiej  możliwości  przez
producenta zaprawy,

· w  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy  murów
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
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5.4. Organizacja robót murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych:

– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju budowy,

– racjonalne  urządzenie  stanowiska  murarskiego  z  dogodnym  umieszczeniem  materiałów  budowlanych
(najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe),

– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości,

– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych),

– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny,

– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje,

– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki).

5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie

Kategoria A – roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego,
stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane na budowie to kontroluje się
dozowanie  składników  i  wytrzymałość  zaprawy,  natomiast  jakość  robót  kontroluje  osoba  o  odpowiednich
kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy. 

5.5. Rodzaje wiązań cegieł w murze:

– pospolite (blokowe lub kowadełkowe),

– krzyżykowe (weneckie),

– polskie (wendyjskie lub gotyckie),

– holenderskie,

– wielorzędowe (amerykańskie).

Wiązanie murów oraz ich styków i narożników powinno być wykonane zgodnie z przykładami podanymi
w  pkt.  3.1.2.  Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  A,  zeszyt  3
„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – rok 2006 a także w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

– na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm,

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego

– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów,

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykłe:

– murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny,

5.7. Wymagania jakościowe robót murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 rok.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanych  robót  murowych  z
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  instrukcjami  producentów.  Badania  te  w
szczególności  powinny  dotyczyć  sprawdzenia  zbrojenia  oraz  wewnętrznych  części  muru  ulegających
zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie. 
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6.3. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie:

– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  wraz  z  wprowadzonymi  zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 

– jakości wykonania robót murowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

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

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych

7.2.1. Ilości  poszczególnych  konstrukcji  murowych  oblicza  się  wg  wymiarów  podanych  w  dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubości konstrukcji murowych z cegieł ustala się wg znormalizowanych wymiarów cegły 6,5 x 12 x
25 cm.

7.2.3. Ściany oblicza się w metrach sześciennych ich objętości.

7.2.4. Wysokości  ścian  murowanych  na  fundamentach  należy przyjmować  od  wierzchu  fundamentu  do
zakończenia ściany.

7.2.5. Słupy,  filarki  i  pilastry  oblicza  się  w  metrach  ich  wysokości.  Gzymsy  oblicza  się  w  metrach  ich
długości mierzonej po najdłuższej krawędzi.

7.2.6. Od objętości ścian należy odejmować:

– objętości konstrukcji betonowych lub żelbetowych, jeśli wypełniają one więcej niż połowę grubości ściany

lub ich objętość przekracza 0,01 m3, 

Z objętości ścian nie potrąca się:

– wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

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

Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

9.   PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7,  pkt 9

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.
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4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część  1:  Elementy  murowe
ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część  2:  Elementy  murowe
silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część  3:  Elementy  murowe  z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część  4:  Elementy  murowe  z
autoklawizowanego betonu komórkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część  5:  Elementy  murowe  z
kamienia sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część  6:  Elementy  murowe  z
kamienia naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część  1:  Kotwy, listwy kotwiące,
wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych  do  murów  –  Część  3:  Stalowe  zbrojenie  do
spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000Metody badań  zapraw do murów – Pobieranie i  przygotowanie próbek  zapraw do
badań.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za
pomocą stolika rozpływu).

25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  gęstości  objętościowej  świeżej
zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  zawartości  powietrza  w  świeżej
zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  9:  Określenie  czasu  zachowania
właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  10:  Określenie  gęstości
wysuszonej stwardniałej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na
zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.
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36. PN-EN 1015-17:2002 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  17:  Określenie  zawartości
chlorków rozpuszczalnych w zaprawie.

37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  18:  Określenie  współczynnika
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003Metody badań  murów – Część  3:  Określenie początkowej  wytrzymałości muru na
ścinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy – Wymagania ogólne.

42. PN-EN 1457-2003 Kominy  –  Ceramiczne  wewnętrzne  przewody  kominowe  –  Wymagania  i  metody
badań.

43. PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy – Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do kominów
jednościennych – Wymagania i metody badań.

48. PN-EN 1857:2005 Kominy – Części składowe – Betonowe kanały wewnętrzne.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy – Części składowe – Kształtki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad  6:  Projektowanie  konstrukcji  murowych  –  Część  1-1:  Reguły
ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad  6:  Projektowanie  konstrukcji  murowych  –  Część  1-2:  Reguły
ogólne – Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad  6:  Projektowanie  konstrukcji  murowych  –  Część  2:
Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji  murowych – Część  3:  Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy  –  System  kominów  z  glinianymi  /  ceramicznymi  kanałami
spalinowymi – Część 1: Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy  –  System  kominów  z  glinianymi  /  ceramicznymi  kanałami
spalinowymi – Część 2: Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy  –  Gliniane  /  ceramiczne  obudowy  systemów  kominowych  –
Wymagania i metody badań.

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002 Wkłady kominkowe  wraz  z  kominkami  otwartymi  na  paliwa  stałe  –  Wymagania  i
badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i  Elementów  budynków  –
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.

67. PN-84/B-01080 Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa  –  Podział  i  zastosowanie  według
własności fizyczno-mechanicznych.
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68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe – Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone  –  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

78. PN-B-10104:2005 Wymagania  dotyczące  zapraw  murarskich  ogólnego  przeznaczenia  –  Zaprawy  o
określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425 Przewody  dymowe,  spalinowe  i  wentylacyjne  murowane  z  cegły  –  Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

80. PN-B-11200:1996 Materiały kamienne – Bloki, formaki, płyty surowe. 

81. PN-B-11201:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne – Podokienniki zewnętrzne. 

82. PN-B-11203:1997 Materiały  kamienne  –  Elementy  kamienne,  płyty  do  okładzin  pionowych
zewnętrznych i wewnętrznych. 

83. PN-B-11204:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne – Płyty cokołowe zewnętrzne. 

84. PN-B-11206:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne, podokienniki wewnętrzne.

85. PN-B-11210:1996 Materiały kamienne – Kamień łamany. 

86. PN-B-12030:1996 Wyroby  budowlane  ceramiczne  i  silikatowe  –  Pakowanie,  przechowywanie  i
transport. 

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne – Elementy ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty  budowlane  z  nieautoklawizowanego  betonu  komórkowego  –
Elementy drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki. 

91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2.Ustawy

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

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004  r. Nr 204,
poz. 2087 z późn. zmianami).

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001  r. Nr 11,
poz. 84 z późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i
rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
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– 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 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

– 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).

– 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  późn.
zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki  substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań
substancji  niebezpiecznych i  preparatów niebezpiecznych (Dz.  U.  z 2003 r.  Nr  173,  poz.  1679 z późn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

− Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A – Roboty ziemne i konstrukcyjne,
zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 rok.

− Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlanych,  tom 1,  część  2,  wydanie Arkady – 1990
rok.
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STWiOR B:04

TYNKOWANIE (Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne)

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  tynków
zwykłych wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  należy  je  stosować  w  zlecaniu  i
wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  tynków  zwykłych  wewnętrznych  w  obiektach  kubaturowych  i  obejmuje
wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.),
– wykonanie warstwy wyrównawczej,
– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych
do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania
i odbiorów tynków zwykłych.

1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a także podanymi poniżej:
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża.
Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca  przyczepność
dolnej warstwy tynku.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  powszechnie
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych
Roboty  tynkarskie  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy  prawne
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania  dotyczące właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i składowania  podano  w ST

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

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy
PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
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Niedozwolone jest  użycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych oraz wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5 mm,  piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw  wierzchnich  –
średnioziarnisty odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 
• Marka i  skład zaprawy powinny odpowiadać  wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane

zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić wymagania).
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
• Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  szybko  po  jej

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy

PN-EN  197-1:2002  „Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku”.  Za zgodą  Inspektora  nadzoru  można stosować  cement  z dodatkiem  żużla  lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7
dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

• Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszo-ne  w  postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czeń obcych. Wapno powinno spełnia wymagania
normy  PN-EN-459.  Skład  objętościowych  składników  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,
w zależno-ści od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegółowej),
– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  (pełna

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót
tynkarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych  powinno  być
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed
działaniem promieni słonecznych.

Wyroby  tynkarskie  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach  w  temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  być
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  wody  w  opakowaniach  po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta.
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
a) do przygotowania  podłoża –  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze przemysłowe,  urządzenia  do  mycia

hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego,  termometry  elektroniczne,
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,

b) do przygotowania  zapraw –  betoniarki,  mieszarki  do  zapraw,  przewoźne zbiorniki  na  wodę,  naczynia  i
wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,  

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,

pkt 4

4.2. Transport materiałów
– Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cemento-wozem,  natomiast  cement  i  wapno

suchogaszone  workowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób
zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

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

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

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny być  zakończone  wszystkie  roboty  stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe
i okienne.
Tynki  należy wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C  oraz  pod  warunkiem,  że  w ciągu  doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie
obniżonych temperatur”.
Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być  w czasie wiązania i twardnienia, tj.  w
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.3. Przygotowanie podłoża
5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
– W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  w  czasie  murowania  ścian  wypełniać  zaprawą

spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
5.3.3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z

rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  10-proc.  roztworem  szarego
mydła lub wypalając je lampą benzynową.

5.3.4. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
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5.4. Wykonywanie tynków zwykłych
5.4.1. Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  być  zgodne  z  danymi

określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.2. Grubości  tynków  zwykłych  w  zależności  od  ich  kategorii  oraz  od  rodzaju  podłoża  lub  podkładu

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
5.4.3. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób

standardowy.
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
5.4.5. Tynk  trójwarstwowy powinien  się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków wewnętrznych

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

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-rzutu.
5.4.7. Do  wykonania  tynków  należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne:  tynków  nienarażonych  na

zawilgocenie  –  w  proporcji  1:1:4;  narażonych  na  zwilgocenie  oraz  w tynkach  zewnętrznych  –  w
proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych  należy  przeprowadzić  kontrolę  i  odbiór  (międzyoperacyjny)
podłoży.

6.2.1. Badania materiałów
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  dokumentów  towarzyszących  wysyłce
materiałów przez dostawcę,  potwierdzających zgodność  użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji
projektowej  i  niniejszej  specyfikacji  technicznej  robót  tynkowych,  opracowanej  dla  realizowanego
przedmiotu zamówienia, oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.2.2. Badania przygotowania podłoży
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar

wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia  powierzchni  olejami,  smarami,  bitumami,  farbami  –  poprzez  ocenę  wyglądu  i  próbę

zwilżania,
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.

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

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z

dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
6.3.2. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki

i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.
6.3.3. Wyniki badań materiałów i zapraw powinny akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i  specyfikacją techniczną (szczegółową)  wraz z wprowadzonymi
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zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania tynków zwykłych.

W czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i
w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
Do badań  odbiorowych należy przystąpić  nie później  niż  przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót
tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i  zewnętrznych przeprowadzać  należy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane

podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C.
6.4.2. Opis badań
6.4.2.1.  Sprawdzenie  przyczepności  tynku  do  podłoża  należy  przeprowadzać  metodą  podaną  w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 
Przyczepność  międzywarstwową  tynków  wielowarstwowych  należy  sprawdzić  za  pomocą  przyrządu
zwanego  młotkiem  Baronnie’go  metodą  kwadracikowania,  tj.  próba  krzyżowego  nacinania  wyprawy  i
poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a
co  najmniej  500  gramów  –  po  28  dniach.  Brak  wypadania  kwadracików  pod  uderzeniem  świadczy  o
dostatecznej przyczepności.
6.4.2.2.  Sprawdzenie  odporności  tynków  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy  przeprowadzać  młotkiem
Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
6.4.2.3.  Sprawdzenie  mrozoodporności  tynków  zewnętrznych  należy  przeprowadzać  na  podstawie
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy.
6.4.2.4.  Sprawdzenie grubości  tynków. W  pięciu  dowolnie  wybranych miejscach powierzchni  otynkowanej

wynoszącej  nie  więcej  niż  5000  m2  należy  wyciąć  próbki  kontrolne  o  wymiarach  2x2  cm  lub  o  średnicy
około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte  lecz nie naruszone.  Odsłonięte  podłoże należy
oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem
z  dokładnością  do  1  mm.  Za  przeciętną  grubość  tynku  badanej  powierzchni  otynkowanej  należy
przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.

W  przypadku  badania  tynku  o  powierzchni  większej  niż  5000  m2  należy  na  każde  rozpoczęte  1000  m2

wyciąć jeden dodatkowy otwór.
6.4.2.5.  Sprawdzenie  wyglądu  i  innych  właściwości  powierzchni  otynkowanych.  Wygląd  powierzchni
otynkowanych  (barwa,  obecność  wykwitów,  spękań  itp.)  należy  sprawdzić  za  pomocą  oględzin
zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.
Odporność  powierzchni  otynkowanych  na  działanie  opadów  atmosferycznych  lub  rozmywanie  podczas
renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący:
– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę

odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów;
próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików).

6.4.2.6.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynków  należy  przeprowadzić  wg
PN-70/B-10100.
6.4.2.7.  Sprawdzenie  wykończenia  tynków  na  narożach  i  obrzeżach,  stykach  i  przy  szczelinach
dylatacyjnych  należy  przeprowadzić  wzrokowo  oraz  przez  pomiar  równocześnie  z  badaniem  wyglądu
powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

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

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

27

nad pomieszczeniem.
Powierzchnię  tynków  stropów  płaskich  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  rzutu  w  świetle  ścian
surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię  stropów  żebrowych  i  kasetonowych  oblicza  się  w  rozwinięciu  według  wymiarów  w  stanie
surowym.
Powierzchnię  tynków  zewnętrznych  ścian  oblicza  się  jako  iloczyn  długości  ścian  w  rozwinięciu  w  stanie
surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi
gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.
Powierzchnię  pilastrów,  słupów  i  innych  elementów  oblicza  się  w  rozwinięciu  tych  elementów  w  stanie
surowym.
Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin,  obróbek

kamiennych,  kratek,  drzwiczek  i  innych,  jeżeli  każda  z  nich  jest  mniejsza  od  0,5  m2.  Przy  potrącaniu
powierzchni  otworów okiennych i  drzwiowych,  do  powierzchni  tynków ścian,  należy doliczyć  powierzchnię
ościeży w stanie surowym.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). 

Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma

wycofana bez zastąpienia).
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).
3. PN-EN 1015-2:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Pobieranie  i  przygotowanie  próbek

zapraw do badań.
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.
5. PN-EN 1015-3:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).
6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
7. PN-EN 1015-4:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej

zaprawy (za pomocą penetrometru).
8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do

podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia

pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.
10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
11. PN-EN 197-1:2002 Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku.
12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
13. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.
14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

28

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.
17. PN-EN 1008-1:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i

ocena przydatności wody zarobowej  do betonu, w tym wody odzyskanej  z
procesów produkcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,
kontrola zgodności i ocena zgodności.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.
20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.
21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006jw.
23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.
24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2087 z późn. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3. Rozporządzenia
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
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 z późn. zmianami).
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 późn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych, Część  B – Roboty wykończeniowe,  zeszyt  1
„Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.
Atlas Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

29

STWiOR B:05
POKRYWANIE  PODŁÓG  I  ŚCIAN,  UKŁADANIE  PŁYTEK  NA
PODŁOGACH I NA ŚCIANACH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót
posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  z  mieszanek  przygotowanych
fabrycznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje  techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  należy  je  stosować  w  zlecaniu  i
wykonaniu Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
– pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,
– pokrycie  ścian  płytkami  (okładziny),  które  stanowią  warstwę  ochronną  i  kształtującą  formę

architektoniczną okładanych elementów.
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  posadzek  i  okładzin  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  z  mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie  własności  materiałów,  wymagań  i
sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek i  okładzin wewnętrznych i  zewnętrznych z płytek,  oraz ich
odbiory.
Specyfikacja  nie  obejmuje  wykładzin  i  okładzin  chemoodpornych  oraz  wykonywanych  według  metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje
Podłoże –  element  budynku,  na  powierzchni  którego wykonane będą  roboty posadzkowe i okładzinowe z
płytek. 
Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnic  poziomów
powierzchni podłoża.
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.
Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca  przyczepność
powłoki ochronnej.
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  powszechnie
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy
prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości  materiałów,  ich pozyskiwania i  składowania  podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych.

2.2. Rodzaje materiałów
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Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Płyty i płytki 
Płytki powinny odpowiadać następującej normie:
– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. Szczególnie dotyczy
to płytek dla których muszą być  określone takie parametry jak  np. stopień  ścieralności,  mrozoodporność  i
twardość.
2.2.2. Kompozycje klejące i zaprawy 
Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  muszą  spełniać  wymagania  normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji posadzek i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
2.2.3. Woda
Do  przygotowania  kompozycji  klejących  zapraw  klejowych  i  mas  do  spoinowania  stosować  należy  wodę
odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja
pobierania  próbek,  badania  i  ocena  przydatności  wody zarobowej,  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z
procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegółowej),
– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  (pełna

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót
pokrywczych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów nieznanego
pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych
Wszystkie  materiały  i  wyroby  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem
promieni słonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny być  przechowywane w oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach  w
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  wody  w  opakowaniach  po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości  ząbków 6-12 mm  do rozprowadzania

kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,

pkt 4

4.2. Wymagania  szczegółowe  dotyczące  transportu  materiałów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych  i
okładzinowych

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić  sprzętem
mechanicznym.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Środki  transportu do przewozu materiałów i  wyrobów workowanych muszą  umożliwiać  zabezpieczenie

tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem  mechanicznym.
Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy  chronić  przed  przemarznięciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  należy  dowozić  w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach
chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej  przetrzymywano  inne  płyny  bądź  substancje  mogące
zmienić skład chemiczny wody.
Transport  materiałów  wykorzystywanych  w  innych  robotach  budowlanych  nie  może  odbywać  się  po
wcześniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót
5.2.1. Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: 
– wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw  konstrukcyjnych  i  izolacji

podłóg, 
– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.  technologicznych

(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
5.2.2. Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić  po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji

budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
5.2.3. Roboty  posadzkowe  i  okładzinowe  należy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5  st.C  i

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
5.2.4. Wykonane  posadzki  i  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  po  ułożeniu  chronić  przed
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nasłonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z płytek
5.3.1. Podłoża 
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłożem – 25 mm,
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona
resztek  starych  posadzek  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami,  farbami  i  środkami
antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać  5 mm na
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

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

przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2,
a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.

Wewnątrz  budynku pola  dylatacyjne  powinny mieć  wymiary nie  większe niż  5x6  m.  Dylatacje  powinny
być  wykonane w miejscach dylatacji  budynku,  wokół  fundamentów pod maszyny,  słupów konstrukcyjnych
oraz  w  styku  różnych  rodzajów  posadzek.  Szczegółowe  informacje  o  układzie  warstw  podłogowych,
wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,  osadzenia  wpustów  i  innych  elementów
powinny być podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.

Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  zaleca  się  zbrojenie
podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie  podkładów  cementowych
włóknem polipropylenowym.

Dużym  ułatwieniem  przy  wykonywaniu  posadzek  z  płytek  ma  zastosowanie  bezpośrednio  pod
wykładzinę  warstwy  z  masy  samopoziomującej.  Warstwy  („wylewki”)  samopoziomujące  wykonuje  się  z
gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy
podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

5.3.2. Układanie posadzek z płytek 
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  posadzkowych  należy  przygotować  wszystkie  niezbędne
materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według  wymiarów,  gatunku  i odcieni  oraz rozplanować
sposób układania płytek.

Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na  jednej
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość
większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone
w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych  podłodze.
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego  narożnika  w  pomieszczeniu  lub  od
wyznaczonej linii.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą
krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie  i
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane
wielkość  zębów i  konsystencja  kompozycji  klejącej  sprawiają,  że  kompozycja  nie  wypływa  z  pod  płytek  i
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
– 50 x 50 mm – 3 mm
– 100 x 100 mm – 4 mm
– 150 x 150 mm – 6 mm
– 200 x 200 mm – 6 mm
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– 250 x 250 mm – 8 mm
– 300 x 300 mm – 10 mm
– 400 x 400 mm – 12 mm.

Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub  pozwolić  na
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i
wynosi średnio około 6-8 mm.

Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego  narożnika.
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i
docisnąć  dla  uzyskania  przyczepności  kleju  do  płytki.  Następne  płytki  należy  dołożyć  do  sąsiednich,
docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej  kompozycji
klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt  „przyssania”.  Większe  płytki  zaleca  się  dobijać  młotkiem
gumowym.

W  przypadku  płytek  układanych  na  zewnątrz  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  pokrywać  całą
powierzchnią  płytki.  Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę  kleju  na  spodnią
powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
– do 100 mm –  około 2 mm
– od 100 do 200 mm –  około 3 mm
– od 200 do 600 mm – około 4 mm
– powyżej 600 mm –  około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można
też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek  identycznych jak  dla wykładziny podłogi stosuje się  takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W  przypadku gdy krawędzie płytek są  nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć  je mokrym pędzlem
(wodą).

Spoinowanie wykonuje się  rozprowadzając zaprawę  do spoinowania (zaprawę  fugową)  po powierzchni
posadzki  pacą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami
prostopadłymi  i  ukośnymi  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotną
gąbką.  Świeżą  zaprawę  można dodatkowo wygładzić  zaokrąglonym  narzędziem  i  uzyskać  wklęsły kształt
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli
w  pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy  zapobiec  zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla  podniesienia  jakości  posadzki  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu
spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.  Impregnowane  mogą  być  także
płytki.

5.4. Wykonanie okładzin
5.4.1. Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
– ściany betonowe,
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,
– płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.
Podłoża betonowe powinny być  czyste,  odpylone,  pozbawione resztek  środków antyadhezyjnych i  starych

powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia  i  spoiny między elementami  prefabrykowanymi  powinny być  płaskie  i  równe.  W  przypadku

wystąpienia  nierówności  należy  je  zeszlifować,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównać  zaprawą  cementową  lub
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specjalnymi masami naprawczymi.
W  przypadku  ścian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  być  dwuwarstwowy  (obrzutka  i

narzut)  zatarty  na  ostro,  wykonany  z  zaprawy  cementowej  lub  cementowo-wapiennej  marki  M4-M7.  W
przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją
producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,
– odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej,  mierzone  łatą

kontrolną  o  długości  2  m,  nie  może  przekraczać  3  mm  przy  liczbie  odchyłek  nie  większej  niż  3  na
długości łaty,

– odchylenie  powierzchni  od  kierunku  pionowego  nie  może  być  większe  niż  4  mm  na  wysokości
kondygnacji,

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  mocowanych  na  kompozycjach  klejących  ułożonych  na

podłożach  pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy  cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
5.4.2. Układanie płytek (okładzin)
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  wszystkie  niezbędne
materiały,  narzędzia i  sprzęt,  posegregować  płytki  według,  wymiarów, gatunku i odcieni  oraz rozplanować
sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  przyjętą
szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć
jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Przed układaniem płytek  na  ścianie  należy zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub  aluminiową.
Do  usytuowania  łaty  należy  użyć  poziomnicy.  Łatę  mocuje  się  na  wysokości  cokołu  lub  drugiego  rzędu
płytek.
Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją  producenta)  kompozycję  klejącą.  Wybór  kompozycji
zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie  „przeczesuje”  się
powierzchnię  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być
rozłożona  równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża.  Wielość  zębów  pacy  zależy  od  wielkości
płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji  sprawiają,  że  kompozycja  nie
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub  pozwolić  na
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość  warstwy kompozycji  klejącej  w zależności od rodzaju i  równości podłoża oraz rodzaju i  wielkości
płytek wynosi około 4-6 mm.

Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  z  rozplanowania,  że
powinna znaleźć  się  tam cała płytka.  Jeśli  pierwsza płytka ma być  docinana,  układanie  należy zacząć  od
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  „mikroruchami”  ustawieniu  na
właściwym  miejscu  przy  zachowaniu  wymaganej  wielkości  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się
dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się  zazwyczaj  po ułożeniu wykładziny podłogowej.  Płytki  tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  należy usunąć  jego  nadmiar,  można  też  usunąć  wkładki
dystansowe.
W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy  wykończeniowe  oraz  inne  elementy  jak  np.
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

Drobne  płytki  (tzw.  mozaikowe)  są  powierzchnią  licową  naklejane  na  papier  przez  co  możliwe  jest
klejenie  nie  pojedynczej  płytki  lecz  większej  ilości.  W  trakcie  klejenia  płytki  te  dociska  się  do  ściany
deszczułką  do uzyskania wymaganej  powierzchni  lica.  W  przypadku okładania powierzchni  krzywych (np.
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słupów)  należy  używać  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po  związaniu  kompozycji  klejącej  papier
usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Do  spoinowania  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenia  płytek.  Dokładny czas
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W  przypadku gdy krawędzie płytek są  nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć  je mokrym pędzlem
(wodą).
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po  powierzchni
okładziny  pacą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami
prostopadłymi  i  ukośnymi  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotną
gąbką.  Świeżą  zaprawę  można dodatkowo wygładzić  zaokrąglonym  narzędziem  i  uzyskać  wklęsły kształt
spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.

Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.
Dobór  preparatów  powinien  być  uzależniony  od  rodzaju  pomieszczeń  w  których  znajdują  się  okładziny  i
stawianych im wymaganiom.
Impregnowane mogą być także płytki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom powinny

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie  materiały  –  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą  spełniać

wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom  określonym  w
dokumentacji projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót
posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
– sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  szorstkości,

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

kierunkach 2-metrową łatę,
– sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  posadzki  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i poziomnicy;  pomiary

równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,
– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i  przeciwskurczowych

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  posadzek  i  okładzin  z
dokumentacją  projektową  i  ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.  Prawidłowość  ich wykonania
ma  wpływ  na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenie
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań
dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  dokumentacji

powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
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– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem
robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować:
– sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz ich  barwę  i  odcień  należy sprawdzać

wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
– sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  długości  2 m

przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich
długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin
ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

– sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym  młotkiem  (lub
innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny głuchy dźwięk  jest  dowodem  nie  związania  płytek  z
podkładem,

– sprawdzenie  szerokości  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i  pomiaru;  na

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

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

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek
6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których

różnorodność barw jest zamierzona),
– cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej  przyczepność)  tj.

przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
– dopuszczalne odchylenie powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny poziomej  (mierzone łatą  długości  2  m)

nie  powinno  być  większe  niż  3  mm  na  długości  łaty  i  nie  większe  niż  5 mm  na  całej  długości  lub
szerokości posadzki,

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3

mm na całej  długości  lub szerokości  posadzki  dla  płytek  gatunku pierwszego i  odpowiednio  3  mm  i  5
mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia okładziny powinna mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie  dotyczy okładzin

dla których różnorodność barw jest zamierzona),
– cała  powierzchnia  pod płytkami  powinna być  wypełniona klejem  (warunek  właściwej  przyczepności)  tj.

przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
– dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm

na długości 2 m,
– odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,
– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3

mm na długości całej okładziny,
– elementy  wykończeniowe  okładzin  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  i  instrukcją

producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
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7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania

Powierzchnie  posadzek  i  okładzin  z  płytek  oblicza  się  w  m2  na  podstawie  dokumentacji  projektowej
przyjmując wymiary w świetle  ścian w stanie surowym. Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  się  powierzchnię

słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  posadzek  i  okładzin  elementem  ulegającym  zakryciu  są
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i okładzinowych. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo
tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i okładzinowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  szlifowanie  lub

szpachlowanie i  ponowne zgłoszenie do odbioru.  W  sytuacji  gdy naprawa jest  niemożliwa (szczególnie  w
przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa.
Roboty  posadzkowe  i  okładzinowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  i  pomiarów  są
pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  są  kompletne  i prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru.
4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  wymiarów  i  sprawdzanie  jakości
powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki  i  płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości  wodnej,  porowatości
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  wytrzymałości  na  zginanie  i  siły
łamiącej.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  na  uderzenia  metodą
pomiaru współczynnika odbicia.
8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  na  wgłębne  ścieranie
płytek nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  na  ścieranie
powierzchni płytek szkliwionych.
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10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny.
12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej.
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.
14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  na  pęknięcia
włoskowate płytek szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności.
16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.
18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie.
19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek
szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy.
21. PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.
24. PN-EN 12002:2005 Kleje  do  płytek  –  Oznaczanie  odkształcenia  poprzecznego  cementowych  klejów i
zapraw do spoinowania.
25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  płytek  –  Oznaczanie  odporności
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.
26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań  zapraw do murów – Pobieranie i  przygotowanie próbek  zapraw do
badań.
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.
28. PN-EN 1015-3:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za
pomocą stolika rozpływu).
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
30. PN-EN 1015-4:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za
pomocą penetrometru).
31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
32. PN-EN 1015-19:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  współczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.
33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
34. PN-EN 197-1:2002 Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku.
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
36. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.
37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.
39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.
40. PN-EN 1008-1:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola
zgodności i ocena zgodności.
42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.
43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.
44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.
46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.
47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
49. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i
wymagania.
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10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o  systemie zgodności  (tekst  jednolity Dz.  U.  z 2004 r.  Nr  204,  poz.

2087).
– Ustawa z dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz.  U.  z 2006 r.  Nr  156,  poz.  1118  z

późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i
rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

– 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).

– 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).

– 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  późn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  CPV

45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.
– Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z

płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
– Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
– Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok
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STWiOR B:06

ROBOTY MALARSKIE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
malarskich  realizowanych  wewnątrz  i  na  zewnątrz  obiektów  budowlanych  nie  narażonych  na  agresję
chemiczną.  Specyfikacja  techniczna  (ST)  nie  dotyczy  wykonywania  zabezpieczenia  chemoodpornego  i
antykorozyjnego obiektów budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  malowania  wewnętrznego  (wewnątrz  pomieszczeń)  i  zewnętrznego
(wystawionego  na  bezpośrednie  działanie  czynników  atmosferycznych)  obiektów  budowlanych  nie
narażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.),
– wykonanie powłok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych
do  robót  malarskich,  wymagań  i  sposobów  oceny  podłoży,  wymagań  dotyczących  wykonania  powłok
malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

Specyfikacja  nie  obejmuje  wymagań  dotyczących  zabezpieczenia  chemoodpornego  i  antykorozyjnego
obiektów  budowlanych  oraz  powłok  malarskich  wykonywanych  według  metod  opatentowanych  lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Określenia podstawowe i definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót malarskich
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami technicznymi i  poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robót malarskich
Roboty  malarskie  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy  prawne
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać:
– rodzaje powłok malarskich oraz ich kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich, będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z
dnia  16  kwietnia  2004  r.  materiałami  budowlanymi  (Dz.  U.  Nr  92  poz.  881  z  późniejszymi  zmianami),
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mieć:
– oznakowanie  znakiem  CE co  oznacza,  że  dokonano  oceny ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą

europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– deklarację  zgodności  z uznanymi regułami sztuki  budowlanej  wydaną  przez producenta,  jeżeli  dotyczy
ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
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bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.
Oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju  pochodzenia  oraz  daty
produkcji (okresu przydatności do użytkowania).

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  malarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich  
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w niniejszej

specyfikacji technicznej,
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane w sposób

umożliwiający ich pełną identyfikację,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– niebezpieczne  wyroby  malarskie  i  materiały  pomocnicze,  w  zakresie  wynikającym  z  Ustawy  o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.  Nr
152, poz. 1222 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

– opakowania  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  spełniają  wymagania  podane  w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r.  w sprawie oznakowania opakowań  substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009
r. Nr 53, poz. 439),

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót
malarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych
lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych  powinno  być
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed
działaniem promieni słonecznych.

Wyroby  malarskie  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach  w  temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C,  o  ile  SST  nie  mówi  inaczej.  Wyroby
pakowane  w  worki  powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w  ilości
warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  wody  w  opakowaniach  po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt

3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi  i  sprzętu,  które nie spowodują  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska,  a  także
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących roboty malarskie.  Przy doborze narzędzi  i  sprzętu  należy
uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów.
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i wałki,
– mieszadła  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania  kompozycji  składników

farb,
– agregaty malarskie ze sprężarkami,
– drabiny i rusztowania.
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów
Transport  materiałów do  robót  malarskich  w opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków
transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich
zawilgocenie  i  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów zalecane  jest  przewożenie
ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach  papierowych
zaleca  się  używać  samochodów  zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innych  opakowaniach  można
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu  poprzedzających  robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
• całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń  sanitarnych (biały montaż)  oraz
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
• całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  jeśli  stolarka  nie

została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu,
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem

listew przyściennych i cokołów,
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
– przy  pogodzie  bezwietrznej  i  bez  opadów  atmosferycznych  (w  przypadku  robót  malarskich

zewnętrznych),
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek

temperatury poniżej 0°C,
– w  temperaturze  nie  wyższej  niż  25°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  by  temperatura  podłoża  nie

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie  świeżo

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży  przewidzianych  pod  malowanie  nie

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie

większej niż 80%.
Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić  odpowiednią

wentylację.
Roboty malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  należy prowadzić  z  daleka  od

otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  należy

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich

5.4.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb
na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą

Powłoki te powinny być:
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
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Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoża.

5.4.2. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powłoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
c) nie mieć śladów pędzla,
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
e) być  odporne  na  zmywanie  wodą  (za  wyjątkiem  farb  wapiennych  i  cementowych  bez  dodatków

modyfikujących),
f) nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku

po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  należy przeprowadzić  badanie  podłoży  oraz  materiałów,  które
będą wykorzystywane do wykonywania robót.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  malarskich  z
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te
w szczególności  powinny dotyczyć  sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót  w  zakresie  gruntowania
podłoży i nakładania powłok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
– zgodności  z dokumentacją  projektową,  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną  wraz z  wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości powłok malarskich.

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności
względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według  rzeczywistych
wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potrąca  się  otworów  i  miejsc  nie  malowanych  o  powierzchni

każdego z nich do 0,5 m2.
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża.
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikację techniczną.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

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

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć.

3. PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery  –  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

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

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

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

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

11. PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania
próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.

10.2. Ustawy
– Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881  z

późniejszymi zmianami).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010  r. Nr 138,

poz. 935).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i  preparatach che-micznych (tekst jednolity Dz. U. z

2009  r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami).

10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i
rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

– 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 z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz
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sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
– 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).

– 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).

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  28  maja  2010  r.  w  sprawie  informacji  o  preparatach
niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009
r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
− Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  CPV

45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 rok.
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt

4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2011 rok.
− Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlanych,  tom 1,  część  4,  wydanie Arkady – 1990

rok.
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STWiOR B:07

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
montażu drzwi i okien. 

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  montażu  drzwi  wewnętrznych,  okien  z  PCW,  aluminium  oraz  z  drewna,  bram
garażowych i obejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi lub okien,
– usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,
– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych  do  montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  wymagań  dotyczących  wykonania  i
odbiorów robót montażowych.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  powszechnie
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.5. Dokumentacja montażu okien i drzwi
Montaż  okien  i  drzwi  należy wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz oraz podstawy prawne
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane przy montażu okien i drzwi, będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), wprowadzone
do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mieć:
– oznakowanie  znakiem  CE co  oznacza,  że  dokonano  oceny ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą

europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– deklarację  zgodności  z uznanymi regułami sztuki  budowlanej  wydaną  przez producenta,  jeżeli  dotyczy
ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcji.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi:
– okna i drzwi,
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– obróbki,
– materiały uszczelniające,
– inne wyroby i materiały.

Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).
2.2.1. Okna i drzwi
Okna  i  drzwi  powinny posiadać  właściwości  eksploatacyjne  określone  i  sklasyfikowane  przez  producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.  
Ponadto  producent  powinien  określić  materiał  (materiały),  z  których  okna  i  drzwi  są  wykonane,  łącznie  z
wszelkimi  zastosowanymi  powłokami  i/lub  środkami  ochronnymi.  Ta  zasada powinna być  zrealizowana w
odniesieniu  do  wszystkich  elementów  składowych,  mających  wpływ  na  trwałość  wyrobów  przy  ich
użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Producent  powinien  również  podać  informacje  dotyczące  konserwacji  okien  i  drzwi  oraz  ich  części
podlegających wymianie.
2.2.2. Obróbki
Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także obróbki progów drzwi  i/lub materiały,  z których wyroby są
wykonywane powinny spełniać  wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.
2.2.3. Materiały uszczelniające
Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami a ścianą mogą być stosowane, w zależności od
rodzaju  uszczelnienia  (zewnętrzne,  środkowe  –  izolacja  termiczna,  wewnętrzne),  materiały  zestawione  w
tablicy 1.

Tablica 1. Materiały uszczelniające  i  izolacyjne  stosowane  do  wypełniania  szczelin  między oknem  lub
drzwiami a ościeżem

Warstwa zewnętrzna 
(uszczelnienie)

Warstwa środkowa  (izolacja
termiczna)

Warstwa wewnętrzna 
(uszczelnienie)

Impregnowana taśma rozprężna
paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna
Kit trwale elastyczny

Pianka poliuretanowa
jednoskładnikowa
Pianka poliuretanowa
dwuskładnikowa
Wełna mineralna

Folia do okien paroszczelna
Kit trwale elastyczny
Impregnowana taśma
rozprężna paroszczelna
Taśma butylowa do okien

Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje chemiczne z
otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury.

Stosowane  materiały  uszczelniające  powinny  być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji
projektowej  a  także  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi.
2.2.4. Inne wyroby i materiały
Przy montażu okien i/lub drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały:
• elementy mocujące okno/drzwi w ościeżu:

– kołki rozporowe (dyble),
– kotwy,
– śruby, wkręty,

• elementy podporowe i dystansowe:
– klocki, belki drewniane,
– podkładki, kątowniki stalowe,

• elementy wykończeniowe:
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy,
– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża.
Stosowane  materiały  i  wyroby  inne  powinny  być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji

projektowej,  a  także  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi.

Elementy  mocujące  powinny  być  dostosowane  do  rodzaju  ściany  (monolityczna,  warstwowa)  oraz
rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi  
Wyroby  i  materiały  do  montażu  okien  i  drzwi  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają  następujące
warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej

specyfikacji technicznej,
– każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną,
– wyroby  i  materiały  konfekcjonowane  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak

naruszenia  zamknięcia)  i  oznakowane  w  sposób  umożliwiający  ich  pełną  identyfikację  (pełna  nazwa
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wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

–   spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  montażu
okien  i  drzwi  balkonowych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów  przydatności  do
stosowania odpowiednich wyrobów).

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi
Okna  i  drzwi  z  drewna  i  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  zgodnie  z  wymaganiami  normy
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta.

Okna  i  drzwi,  z  wyjątkiem  wyrobów  uformowanych  w  jednostki  ładunkowe  kontenerowe,  należy
przechowywać  w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,  zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.

Pozostałe  wyroby  i  materiały  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  odpowiednimi
instrukcjami  producentów  oraz  wymaganiami  właściwych  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat
technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  opakowanych  pozostałych  wyrobów  i  materiałów
powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przez  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być  przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C.

Podłogi  we  wszystkich  pomieszczeniach  magazynowych  powinny  być  utwardzone,  poziome,  równe.
Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoża, ale
wówczas okna i/lub drzwi należy ustawiać na legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów
powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać w odległości co najmniej
1,0 m od czynnych urządzeń  grzejnych.  Należy je  przechowywać  w jednej  lub  kilku  warstwach w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. 

Sposób  przechowywania  okien  i  drzwi  aluminiowych  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  ich
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt

3

3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi 
Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi  i  sprzętu,  które  nie  spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a
także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących montaż okien i drzwi. Przy doborze narzędzi i sprzętu
należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów.

Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do:
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ościeżach,
c) transportu technologicznego wyrobów,
d) wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu
Wyroby  i  materiały  do  montażu  okien  i  drzwi  mogą  być  przewożone  jednostkami  samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.

Wymagania  dotyczące  środków  transportu  oraz  zasady  ładowania  i  zabezpieczania  okien  i  drzwi  w
środkach transportu powinny być  zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki  transportu  pozostałych  wyrobów  i  materiałów  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  norm
przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu
4.3.1.  Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym
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Wyroby  należy  ustawiać  w  jednej  warstwie,  pionowo  w  rzędach  tak,  aby  płaszczyzny  skrzydeł  były
równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi – na stojakach ościeżnic.
Wyroby nieszklone,  w których elementy okuć  zamykających wystają  ponad powierzchnię  skrzydła,  należy
przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego.
4.3.2.  Ładowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym 
Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi
wagonu (środka pływającego), z tym że:
a) okna – na progach ościeżnic,
b) drzwi :
– o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy,

– o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku ościeżnicy.
Wyroby  nieszklone,  w  których  okucia  zamykające  wystają  ponad  powierzchnię  skrzydła,  należy

przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła.
Zaleca się  ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość  bloku nie

może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych
Ustawione  wyroby  w  środkach  transportowych  należy  łączyć  w  bloki.  Połączenia  powinny  zapewniać
stabilność  i  zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczać  go  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem  wyrobów.
Wyroby należy zabezpieczać przez:
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach,
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,
d) łączenie  rzędów  w  bloki  w  transporcie  kolejowym  i  wodnym  za  pomocą  rozpór  a  w  transporcie

drogowym za pomocą elementów mocujących,
e) usztywnienie bloków za pomocą progów,
f) ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowały drzwi.

W  przypadku  ładowania  wyrobów  dwuwarstwowo,  górną  warstwę  należy  zabezpieczyć  podobnie  jak
dolną.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi
Do  montażu  okien  i  drzwi  można  przystąpić  po  ukończeniu  robót  stanu  surowego,  przykryciu  budynku  i
zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie  okien  przed  zakończeniem  robót  mokrych  jest  możliwe  przy  zapewnieniu  odpowiednich
warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach.

W  przypadku  okien  drewnianych  należy  nie  dopuścić  do  ich  zawilgocenia  na  skutek  wilgotności
względnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest
więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń.

W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi należy wbudowywać przed wykonaniem ocieplenia.
 
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy sprawdzić:
– prawidłowość wykonania ścian,

– rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

– czy  wymiary  okien  i  drzwi  oraz  otworów  umożliwiają  prawidłowe  ustawienie  i  podparcie  okien  z
zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.

5.3. Ogólne zasady montażu okien i drzwi 
5.3.1.  Usytuowanie okna / drzwi w ościeżu
▪ Okno  i/lub  drzwi  należy  sytuować  w  ościeżu  tak,  aby  nie  powstały  mostki  termiczne,  prowadzące  do

skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża.
Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C
od temperatury punktu rosy. 
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien:
- w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany,
- w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
- w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – przy zewnętrznej krawędzi ściany z dosunięciem do warstwy

ocieplenia.
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▪ W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi balkonowe powinny być usytuowane tak, by węgarek
zasłaniał  stojaki  i  nadproże  ościeżnicy na  szerokość  nie  większą  niż  połowa  szerokości  kształtownika
ościeżnicy.

5.3.2.  Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze
▪ Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać:

- luz  (szczelinę)  pomiędzy otworem  w  ścianie  a  wyrobem,  pozwalający na  zmiany wymiarów  okna  /
drzwi  pod  wpływem  temperatury,  wilgotności  oraz  ruchu  konstrukcji  budynku  nieograniczające
funkcjonalności okna / drzwi,

- miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu ościeżnicy okien / drzwi stosuje się zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki

lub  belki  drewniane  (czasami  elementy  poszerzające,  o  ile  takie  są  przewidziane  w  dokumentacji
producenta) oraz kątowniki bądź kotwy stalowe.
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.

Klocki  podporowe  i  dystansowe  powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby  była  zapewniona  możliwość
odkształcania się kształtowników okien.

Zamocowanie  okien  przy  użyciu  tylko  kołków  rozporowych,  śrub  lub  kotew,  bez  zastosowania
klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia.

Klocki  dystansowe,  służące  do  ustalenia  pozycji  okna  w  otworze,  po  zamocowaniu  ościeżnicy
powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w ościeżu
� Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były

przenoszone  za  pośrednictwem  łączników  na  konstrukcję  budynku,  a  funkcjonalność  okien  była
zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny.

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy.
� Do  mocowania  okien  w  ścianie  budynku  –  w  zależności  od  rodzaju  ściany  (monolityczna,

warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, kotwy i śruby/wkręty.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą.
� Kołki  rozporowe/dyble  stosuje  się  do  betonu,  muru  z  cegły  dziurawki,  pustaków  ceramicznych  i

cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
� Śruby  mogą  być  stosowane  do  mocowania  ościeżnic  do  betonu,  cegły  pełnej,  cegły  silikatowej,

cegły  dziurawki,  betonu  lekkiego,  drewna  itp.  Należy  stosować  śruby  dostosowane  do  materiału
ościeży.

� Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych.

� W  przypadku  okien  aluminiowych  z  kształtowników  z  przekładkami  termicznymi  ww.  łączniki
mocowane  są  do  komory  wewnętrznej  kształtownika  lub  w  osi  zintegrowanego  profilu  za
pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne
z tworzyw sztucznych.

� Okna  wysunięte  całkowicie  lub  częściowo  przed  lico  ściany  zewnętrznej  mocuje  się  przy  użyciu
kotew lub kątowników stalowych bądź za pomocą systemowych konsoli stalowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody opadowej
od strony zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza przenikającego z pomieszczenia od strony wewnętrznej.

Przy  wykonywaniu  uszczelnienia  należy  przestrzegać  zaleceń  (wytycznych)  producenta  materiałów
uszczelniających, dotyczących:
– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,

– oczyszczenia powierzchni przylegania,

– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),

– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej.

Warstwa  wewnętrzna  to  uszczelnienie  wykonane  z  materiałów  paroszczelnych  w  formie  taśm,  folii
uszczelniających, kitów trwale elastycznych (silikonów) nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej.

Uszczelnienie  to  powinno  nie  dopuszczać  do  przenikania  pary  wodnej  z  pomieszczenia  do  szczeliny
między  oknem  a  ścianą  budynku,  a  tym  samym  zapobiegać  wykraplaniu  się  pary  wodnej  w  szczelinie
między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelność  uszczelnienia  po  stronie  wewnętrznej  okna  powinna  być  wyższa  niż  po  stronie
zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku.

Uszczelnienie  powinno  być  trwałe  i  nie  może  wchodzić  w  reakcje  chemiczne  z  otaczającymi  je
materiałami.
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych  materiałów  izolacyjnych  (np.  wełny),  które  zapewniają  izolację  termiczną  i  akustyczną
połączenia okna z ościeżami.
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Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej.
Pianki  stosowane  do  wypełnienia  połączeń  (zaleca  się  pianki  dwuskładnikowe  o  kontrolowanym

spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury

otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny.
Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie

nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy.
Warstwa  zewnętrzna  to  uszczelnienie  wykonane  z  impregnowanych  taśm  rozprężnych  lub  taśm
warstwowych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie  zewnętrzne powinno być  paroprzepuszczalne,  a  jednocześnie  wykonane w taki  sposób,
aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą.

Uszczelnienie  powinno  być  trwałe  i  nie  może  wchodzić  w  reakcje  chemiczne  z  otaczającymi  je
materiałami.
UWAGA:  Detale  mocowania  i  uszczelnienie  okien  i  drzwi  balkonowych  powinny  być  zamieszczone  w
dokumentacji  projektowej.  W  razie  braku  w  dokumentacji  tych  szczegółów  odpowiednie  przykłady
standardowych  rozwiązań  można  znaleźć  w  Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych.  Część  B  –  Roboty wykończeniowe,  zeszyt  6  „Montaż  okien  i  drzwi  balkonowych”,  wydanie
ITB – 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentów systemów).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi 
Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót
montażowych oraz przeprowadzić kontrolę wyrobów  i materiałów wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi 
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić:
– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną,

– rodzaj  ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka)  oraz ich prawidłowość  wykonania i  stan wykończenia
(otynkowane  czy  nieotynkowane),  zgodnie  z  odpowiednimi  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi),

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,

– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.

6.2.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić:
– zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną

w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania,
– zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,

– w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę:  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o
dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  używanych  w
robotach montażowych,

– stan  opakowań  (oryginalność,  szczelność)  oraz  sposób  przechowywania  wyrobów  i  terminy
przydatności materiałów uszczelniających.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  robót  montażowych  z
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  kartami  technicznymi  lub  instrukcjami
producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania:
– podparcia progu ościeżnicy,

– zamocowania  mechanicznego  okna  lub  drzwi  na  całym  obwodzie  ościeżnicy  (zachowania  odstępów
między łącznikami mechanicznymi),

– izolacji  termicznej  szczeliny  między  oknem  a  ościeżem,  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na
wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy,

– uszczelnienia  zewnętrznego  i  wewnętrznego  szczeliny  między  oknem  a  ościeżem,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  rodzaju  zastosowanych  materiałów  uszczelniających  i  przestrzegania  zaleceń
technologicznych,

– obróbek progu drzwi,

– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.
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6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące montażu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną  wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,

– jakości robót montażowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi
Powierzchnię okien i drzwi balkonowych oblicza się w metrach kwadratowych:
• w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic w świetle zakrywanych otworów.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na całym
obwodzie  oraz  izolacja  termiczna  i  uszczelnienie  (zewnętrzne,  wewnętrzne)  szczeliny  między  oknem  a
ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi.
Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH   I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7,  pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody  badań  okien  –  Badania  mechaniczne
(oryg.).

2. PN-EN 410:2001 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003

Szkło  w  budownictwie  –  Określenie  świetlnych  i
słonecznych właściwości oszklenia.

3. PN-EN ISO 717-1:1999 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008

Akustyka  –  Ocena  izolacyjności  akustycznej   w
budynkach i izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych  –  Izolacyjność  od  dźwięków
powietrznych.

4. PN-EN 1026:2001 Okna  i  drzwi  –  Przepuszczalność  powietrza   –
Metoda badania.

5. PN-EN 1027:2001 Okna  i  drzwi  –  Wodoszczelność  –  Metoda
badania.

6. PN-ENV 1187:2004 
PN-ENV 1187:2004/A1:2007

Metody  badań  oddziaływania  ognia
zewnętrznego na dachy.

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

8. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność –
Wymagania i klasyfikacja.

9. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność –
Metody badań.

10. PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie –
Wymagania i klasyfikacja (oryg.).

11. PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie –
Metoda  badania  dla  określenia  odporności  na
obciążenie statyczne (oryg.).



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

53

12. PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie –
Metoda  badania  dla  określenia  odporności  na
obciążenie dynamiczne (oryg.).

13. PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie –
Metoda  badania  dla  określenia  odporności  na
próby włamania ręcznego (oryg.).

14. PN-EN ISO 10077-1:2007 
PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010

Cieplne  właściwości  użytkowe  okien,  drzwi  i
żaluzji  –  Obliczanie  współczynnika  przenikania
ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne.

15. PN-EN ISO 10077-2:2005 
PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010

Cieplne  właściwości  użytkowe  okien,  drzwi  i
żaluzji  –  Obliczanie  współczynnika  przenikania
ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla ram.

16. PN-EN 12207:2001 Okna  i  drzwi  –  Przepuszczalność  powietrza   –
Klasyfikacja.

17. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja.

18. PN-EN 12210:2001 
PN-EN 12210:2001/AC:2006

Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem
– Klasyfikacja.

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

20. PN-EN 12400:2004 Okna  i  drzwi  –  Trwałość  mechaniczna   –
Wymagania i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-1:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy
uszczelniające  do  drzwi,  okien,  żaluzji  i  ścian
osłonowych  –  Część  1:  Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.

22. PN-EN 12365-2:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy
uszczelniające  do  drzwi,  okien,  żaluzji  i  ścian
osłonowych –  Część  2:  Metoda badania  liniowej
siły ściskającej.

23. PN-EN 12365-3:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy
uszczelniające  do  drzwi,  okien,  żaluzji  i  ścian
osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu
poodkształceniowego.

24. PN-EN 12365-4:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy
uszczelniające  do  drzwi,  okien,  żaluzji  i  ścian
osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu
poodkształceniowego  po  przyspieszonym
starzeniu.

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 
PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010

Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –
Określanie  współczynnika  przenikania  ciepła
metodą  skrzynki  grzejnej  –  Część  1:  Kompletne
okna i drzwi (oryg.).

26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –
Określanie  współczynnika  przenikania  ciepła
metodą  skrzynki  grzejnej  –  Część  2:  Okna
dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna  –  Uderzenie  ciałem  miękkim  i  ciężkim  –
Metoda  badania,  wymagania  dotyczące
bezpieczeństwa i klasyfikacja.

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

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna,  drzwi  i  żaluzje – Odporność  na wybuch –
Wymagania  i  klasyfikacja  –  Część  1:  Rura
uderzeniowa (oryg.).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna,  drzwi  i  żaluzje – Odporność  na wybuch –
Metoda  badania  –  Część  2:  Próba  poligonowa
(oryg.).

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna,  drzwi  i  żaluzje – Odporność  na wybuch –
Metoda  badania  –  Część  1:  Rura  uderzeniowa
(oryg.).
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32. PN-EN 13124-2:2004 Okna,  drzwi  i  żaluzje – Odporność  na wybuch –
Metoda  badania  –  Część  2:  Próba  poligonowa
(oryg.).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja  budynków  –  Badanie  właściwości
elementów/wyrobów  do  wentylacji  mieszkań  –
Część  1:  Urządzenia  do  przepływu  powietrza,
montowane  w  przegrodach  zewnętrznych  i
wewnętrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 
PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010

Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej
połączone  z  oszkleniem  –  Obliczanie
współczynnika  przenikania  promieniowania
słonecznego  i  światła  –  Część  1:  Metoda
uproszczona.

35. PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej
powiązane  z  oszkleniem  –  Obliczanie
współczynnika  przenikania  całkowitej  energii
promieniowania słonecznego i światła – Część 2:
Szczegółowa metoda obliczania.

36. PN-ENV 13420:2006 Okna  –  Zachowanie  się  pomiędzy  dwoma
różnymi klimatami – Metoda badania (oryg.).

37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i
elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na
podstawie badań reakcji na ogień.

38. PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i
elementów budynków – Część 5: Klasyfikacja na
podstawie  wyników  badań  oddziaływania  ognia
zewnętrznego na dachy.

39. PN-EN 14608:2006 Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w
płaszczyźnie skrzydła.

40. PN-EN 14609:2006 Okna  –  Oznaczanie  odporności  na  skręcanie
statyczne.

41. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna  i  drzwi  –  Norma  wyrobu,  właściwości
eksploatacyjne  –  Część  1:  Okna  i  drzwi
zewnętrzne  bez  właściwości  dotyczących
odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

42. PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny  izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych – Część  1:
Zasady  Stosowania  dla  określonych  wyrobów
(oryg.).

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny  izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych – Część  2:
Pomiar  izolacyjności  od  dźwięków  powietrznych
(oryg.).

44. PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny  izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych – Część  3:
Pomiar  izolacyjności  od  dźwięków
uderzeniowych (oryg.).

45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny  izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych – Część  4:
Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.).

46. PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny  izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych – Część  5:
Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk
badawczych i wyposażenia (oryg.).

47. PN-EN 1990:2004 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji.

48. PN-EN 1991-1-4:2008 
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.) 
PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009 
PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010 
PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010

Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  –
Część  1-4:  Oddziaływanie  ogólne  –
Oddziaływanie wiatru.
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49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka  budowlana  –  Ochrona  przed  hałasem
pomieszczeń  w  budynkach  –  Izolacyjność
akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych
  – Wymagania.

50. PN-B-05000:1996 Okna  i  drzwi  –  Pakowanie,  przechowywanie  i
transport.

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

52. PN-B-91000:1996 Stolarka  budowlana  –  Okna  i  drzwi  –
Terminologia.

10.2. Ustawy
– Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881  z

późniejszymi zmianami).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010  r. Nr 138,

poz. 935).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r.  o  substancjach i  preparatach chemicznych (tekst  jednolity Dz.  U.  z

2009  r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami).

10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i
rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

– 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 z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

– 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).

– 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).

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  28  maja  2010  r.  w  sprawie  informacji  o  preparatach
niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009
r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
− Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  CPV

45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 rok.
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt

6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2011 rok.
− Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlanych,  tom 1,  część  4,  wydanie Arkady – 1990

rok.
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STWIOR S:01
INSTALACJE WODOCIĄGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  występujących  przy  montażu  instalacji  wodociągowych  z
tworzyw  sztucznych,  ich  uzbrojenia  i  armatury.  Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań
odnośnie  właściwości  materiałów,  wymagań  w  zakresie  przygotowania  i  sposobów  ich  oceny,  wymagań
dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów.

1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej:
Instalacja  wodociągowa  –  instalację  wodociągową  stanowią  układy  połączonych  przewodów,  armatury  i
urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe
określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim  powinna odpowiadać  woda do spożycia
przez ludzi.
Instalacja  wodociągowa  wody  zimnej  –  instalacja  zimnej  wody  doprowadzanej  z  sieci  wodociągowej
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z
własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za po-mocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia.
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na
zasileniu zimną wodą  urządzenia do przygotowania ciepłej wody.
Woda do picia – woda do picia to taka woda,  która jest  odpowiednia do spożywania przez ludzi  i  spełnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.
Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.
Urządzenie  zabezpieczające  –  urządzenie  służące  do  ochrony  jakości  wody  do  picia,  uniemożliwiające
wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).
Armatura  przepływowa  instalacji  wodociągowych  –  wszelkiego  rodzaju  zawory  prze-znaczone  do
sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody 
z instalacji wodociągowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych
Dokumentacja  wykonania  robót  montażowych  instalacji  wodociągowych  stanowi  część  składową
dokumentacji  budowy,  której  wykaz  oraz  podstawy  prawne  sporządzenia  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  opracowanych  dla  realizacji  konkretnego
zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały  stosowane  do  montażu  instalacji  wodociągowych  będące  w  myśl  Ustawy  o  wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.  materiałami budowlanymi  (Dz.  U.  Nr  92  poz.  881 z późniejszymi
zmianami),  wprowadzone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  na  terytorium  RP,  powinny  mieć
odpowiednie oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”). Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację
producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.
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2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do montażu instalacji wodociągowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiały podstawowe
– rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN ISO 1452-1÷5,
– rury i kształtki z polipropylenu (PP) – PN ISO 15874-1÷5, 
– rury i kształtki z polibutylenu (PB) – PN-EN ISO 15876-1÷5,
– rury i kształtki z polietylenu (PE-X) – PN-EN ISO 15875-1÷5.
2.2.2. Armatura sieci wodociągowej
Armatura  sieci  wodociągowej  (armatura  przepływowa  instalacji  wodociągowej)  musi  spełniać  warunki
określone w następujących normach:
PN-EN  200:2008,  PN-EN  817:2008,  PN-EN  111:2002,  PN-EN  1286:2004,   PN-EN  1287:2004,  PN-EN
1489:2003,  PN-EN  1490:2004,  PN-EN  1491:2004,   PN-EN  1567:2004,  PN-EN  12541:2005,  PN-EN
15092:2008.
2.2.3. Materiały pomocnicze:
– taśma teflonowa albo włókno konopne i pasta uszczelniająca do uszczelniania połączeń,
– kleje do wykonania połączeń klejonych,
– papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych lub zgrzewanych,
– korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem armatury,

2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę
Materiały do wykonania instalacji wodociągowej mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące
warunki:
– są  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką  podaną  w dokumentacji  projektowej  i  niniejszej

ST,
– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna identyfikację,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– posiadają  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  oraz  karty

katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania materiałów
Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta.
2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania
słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C.
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem
światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią
nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod
powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej
3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w
stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami
drewnianymi.
2.4.2. Składowanie armatury
Armaturę  należy  składować  w  pomieszczeniach  suchych  i  temperaturze  nie  niższej  niż  0°C.  W
pomieszczeniach  składowania  nie  powinny  znajdować  się  związki  chemiczne  działające  korodująco.
Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Do  wykonania  robót  należy stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na
jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podane  zostały  w  ST   „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 4



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

58

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
– rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymi  boczne

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1
m,

– jeżeli  przewożone  są  luźno  ułożone  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodzie  wysokość
ładunku nie powinna przekraczać 1 m,

– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  metalowe  części
środków  transportu  jak  śruby,  łańcuchy,  itp.  Luźno  układane  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed
zarysowaniem  przez podłożenie  tektury falistej  i  desek  pod  łańcuch  spinający boczne  ściany skrzyni
samochodu,

– podczas  transportu  rury  powinny być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia.  Platforma  samochodu
powinna być ustawiona w poziomie.

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszcze-niem, uszkodzeniem
mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt

5

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy:
– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych,
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych.

5.3. Montaż rurociągów
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt.  5.2. należy przystąpić  do właściwego montażu
rur, kształtek i armatury.
Rurociągi  z  tworzyw  sztucznych  mogą  być  mocowane  bezpośrednio  na  ścianach  (na-tynkowe),  w
szachtach, w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych.
Wszystkie  przejścia  rurociągów  przez  przegrody  budowlane  należy  prowadzić  w  tulejach  ochronnych  z
tworzywa  sztucznego.  Przestrzeń  pomiędzy  rurą  i  tuleją  ochronną  powinna  być  wypełniona  szczeliwem
elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego jest wykonana rura.
Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej przewodu:
– co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową,
– co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop,
oraz powinny być  dłuższe niż grubość  przegrody pionowej  o około 2 cm z każdej  strony,  a przy przejściu
przez  strop  powinny  wystawać  około  2  cm  powyżej  posadzki  i  około  1  cm  poniżej  tynku  na  stropie.  W
tulejach ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia rur.
Przewody wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych powinny być prowadzone:
– w odległości minimum 10 cm od rurociągów cieplnych (mierząc od powierzchni rur). W przypadku gdy

odległość ta jest mniejsza należy zastosować izolację cieplną,
– poniżej przewodów elektrycznych w odległości minimum 10 cm,
– poniżej przewodów gazowych (wody ciepłej nieizolowanej w odległości conajmniej 10 cm),
– w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.
Przewody  wodociągowe  należy  izolować  gdy  działanie  dowolnego  źródła  ciepła  mogłoby  spowodować

podwyższenie  temperatury  ścianki  rurociągu  powyżej  +30°C,  a  także  gdy  są  prowadzone  przez
pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej.

Przewody  powinny  być  prowadzone  ze  spadkiem  zapewniającym  możliwość  odwodnienia  instalacji  w
jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.
5.3.1. Układanie przewodów bezpośrednio na ścianach (natynkowe)
Przewody  wodociągowe  układane  bezpośrednio  na  ścianach  (lub  na  wspornikach)  należy  zabezpieczyć
przed  wyboczeniem  oraz  przed  zetknięciem  z  powierzchnią  przegrody  przez  zastosowanie  właściwych
uchwytów i podpór. W  przypadku ciepłej  wody należy zastosować  kompensację  wydłużeń  termicznych (w
przypadku  braku  możliwości  zastosowania  samokompensacji).  Przewody  pionowe  należy  tak  prowadzić,
aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczało 1 cm na jedną kondygnację.
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5.3.2. Układanie przewodów w szachtach instalacyjnych
Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. należy:
– przy  montażu  pionów  z  rur  bez  stabilizacji  należy  zwrócić  uwagę,  aby  odgałęziony  przewód  miał

możliwość ugięcia się na dostateczną długość (zgodnie z zaleceniami producenta rur),
– przy  montażu  pionów  z  rur  stabilizowanych  można  pominąć  kompensacje,  umiesz-czając  obejmy

punktu stałego bezpośrednio przy każdym rozgałęzieniu  przewodu (odstępy między punktami  stałymi
nie powinny przekraczać 3 m),

– zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.
5.3.3. Układanie  przewodów  w  bruzdach  ścian  (podtynkowe)  lub  warstwach  podłogowych  (w  szlichcie

betonowej)
Przewody instalacji  wodociągowej  montowane  w bruzdach  ściennych  lub  warstwach  podłogowych  należy
układać,  w miarę  możliwości,  prostopadle lub równolegle do krawędzi  przegród.  Trasy przewodów należy
zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej.
Przewody  w  bruzdach  należy  układać  w  rurach  osłonowych  z  tworzywa  sztucznego.  Dopuszcza  się
układanie  w  bruździe  przewodu  owiniętego  tekturą  falistą  lub  folią  przy  zapewnieniu  wokół  owinięcia
przestrzeniu powietrznej.

5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
Przed  przystąpieniem  do  montażu  rur  i  kształtek  z  tworzyw  sztucznych  należy  dokonać  oględzin  tych
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być  czyste, gładkie, po-zbawione porów, wgłębień i  innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm.
Połączenia rur i kształtek należy wykonać zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej.

5.5. Połączenia z armaturą
Przed  przystąpieniem  do  montażu  armatury  należy  dokonać  oględzin  jej  powierzchni  zewnętrznej  i
wewnętrznej.
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm.
Armaturę na przewodach należy tak  instalować,  aby kierunek przepływu wody w przewodzie był zgodny z
oznaczeniem na armaturze (dotyczy również wodomierza). Powinna ona być zamocowana do przegród lub
konstrukcji wsporczych zgodnie z projektem.
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji umożliwiając jej opróżnienie
z wody.  Powinna być  lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych.  W  armaturze  mieszającej  i  czerpalnej
przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.
Wysokość  ustawienia  armatury  czerpalnej  nad  podłogą  lub  przyborem  należy  wykonać  zgodnie  z
wymaganiami  określonymi  w  WTWiO  dla  instalacji  wodociągowych  (zeszyt  nr  7  COBRTI  INSTAL).
Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych
przez producentów określonych materiałów.

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem

Nazwa przyboru
Wysokość ustawienia

armatury czerpalnej nad
podłogą

Wysokość górnej
krawędzi przedniej
ścianki przyboru nad

podłogą

Wysokość ustawienia:

– m m m

zlew 0,75 ÷ 0,95 0,50 ÷ 0,60

armatury czerpalnej
nad górną krawędzią

przedniej ścianki
przyboru

0,25 ÷ 0,35

zlewozmywak do pracy
stojącej 1,10 ÷ 1,25 0,85 ÷ 0,90

zlewozmywak do pracy
siedzącej 1,00 ÷ 1,10 0,75

umywalka 1,00 ÷ 1,15 0,75 ÷ 0,80

umywalka w przedszkolu 0,85 ÷ 0,95 0,60

Wysokość ustawienia armatury ściennej

Nazwa przyboru Wysokość ustawienia:

– m

wanna armatury czerpalnej nad górną krawędzią wanny
0,10 ÷ 0,18
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natrysk armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku
1,00 ÷ 1,50

główki natrysku stałego górnego nad posadzką  brodzika natrysku, licząc
od sitka główki

2,10 ÷ 2,20

główki natrysku stałego bocznego nad posadzką  brodzika natrysku, licząc
od sitka główki  1,80 ÷ 2,00

basen do mycia nóg armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu  do mycia nóg  0,10 ÷
0,15

poidełko dla dzieci wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,65 ÷ 0,75

poidełko dla dorosłych wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką  0,80 ÷ 0,90

ciśnieniowy  zawór
spłukujący

osi wylotu podejścia czerplanego nad posadzką  1,10

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”,

pkt 6

6.2. Kontrolę  wykonania  instalacji  wodociągowych z tworzyw sztucznych  należy przeprowadzić  zgodnie  z
zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7)

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia
próbnego  (3-krotnie)  i  obserwacji  tej  instalacji.  W  przypadku  braku  przecieków  i  roszenia  oraz  spadku
ciśnienia  (może  wystąpić  wyłącznie  spowodowane  elastycznością  przewodów  z  tworzyw  sztucznych)
obserwuje się  instalację  jeszcze ˝  godziny,  jeżeli  w dalszym ciągu nie występują  przecieki  i  roszenie oraz
spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego.

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji
przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak przecieków i
roszenia  oraz  spadek  ciśnienia  nie  większy  niż  0,2  bara  –  to  uznaje  się,  że  instalacja  wodociągowa
została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są  jeszcze badania uzupełniające przez
producenta  przewodów  z  tworzyw  sztucznych.  Wartość  ciśnienia  próbnego  należy  przyjąć  zgodnie  z
określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO.
Badanie  szczelności  instalacji  możemy również  przeprowadzić  sprężonym  powietrzem  (zgodnie  z  pkt.
11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciśnienia
na  manometrze  podczas  badania.  Jednakże  jest  to  badanie  dość  niebezpieczne  i  należy  ściśle
przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, należy
dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół.
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót określa zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i dołączonymi do niej
ST (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
● Długość rurociągów:

– należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) bądź
od  zaworu  odcinającego  na  wprowadzeniu  rurociągów  do  budynków  (w  przypadkach,  gdy
wodomierz  jest  na  zewnątrz  budynku)  –  do  końcówki  podejścia  do  poszczególnych  punktów
czerpania wody,

– oblicza  się  w  metrach  ich  długości  osiowej,  wyodrębniając  ilości  rurociągów  w  zależności  od
rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury
łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej,

– podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego
do przedmiaru wprowadza się  liczbę  podejść  według  średnic  rurociągów i  rodzajów podejść.  Przy
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ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej,
– długość  rurociągów  w  obejściach  elementów  konstrukcyjnych  wlicza  się  do  ogólnej  długości

rurociągów,
– długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów.

● Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub kompletach.

● Próbę  szczelności  ustala  się  dla  całkowitej  długości  rur  instalacji  z  uwzględnieniem  podziału  według
średnic oraz rodzajów budynków.

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

8.2. Zakres badań odbiorczych
8.2.1. Badania  przy  odbiorze  instalacji  wodociągowej  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  ustaleniami

podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO „Instalacji wodociągowych”.
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. Szczegółowy
zakres  badań  odbiorczych  powinien  objąć  co  najmniej  badania  odbiorcze  szczelności,  zabezpieczenia
instalacji  wodociągowej  wody ciepłej  przed  przekroczeniem  granicznych  wartości  ciśnienia  i  temperatury,
zabezpieczenia  przed  możliwością  pogorszenia  jakości  wody  wodociągowej  w  instalacji  oraz  zmianami
skracającymi  trwałość  instalacji,  zabezpieczenia  instalacji  wodociągowej  przed  możliwością  przepływów
zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary:
– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C,
– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność

odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.
8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 
Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić dla
robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2.
8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 
Odbiór  techniczny  częściowy  dotyczy  części  instalacji  do  których  zanika  dostęp  w  miarę  postępu  robót.
Dotyczy  on  na  przykład:  przewodów  ułożonych  i  zaizolowanych  w  zamurowywanych  bruzdach  lub
zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi,
uszczelnień przejść  przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w
fazie odbioru technicznego końcowego.
Odbiór  częściowy przeprowadza się  w trybie  przewidzianym  dla  odbioru  technicznego  końcowego  jednak
bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
– sprawdzić  czy  odbierany  element  instalacji  lub  jej  część  jest  wykonana  zgodnie  z  dokumentacją

projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi),
– sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w

odpowiednich punktach WTWiO,
– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:
– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą,
W ramach odbioru końcowego należy:
– uruchomić  instalację,  sprawdzić  osiąganie  zakładanych  parametrów  zgodnie  z  dokumentacją

projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO,
– sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w  odpowiednich

punktach WTWiO,
– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”,

pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
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1. PN-EN 111:2002 Armatura  sanitarna  –  Baterie  termostatyczne  (PN10)
Ogólne wymagania techniczne.

2. PN-EN 12541:2005 Armatura  sanitarna  –  Ciśnieniowe  zawory  spłukujące  do
misek  ustępowych  i  samoczynnie  zamykane  zawory
spłukujące do pisuarów.

3. PN-EN 1286:2004 Baterie  mechaniczne  niskociśnieniowe  –  Ogólne
wymagania techniczne.

4. PN-EN 1287:2004 Baterie  termostatyczne  niskociśnieniowe  –  Ogólne
wymagania techniczne.

5. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowego  odwadniania  i
kanalizacji  układanej  pod  ziemią  i  nad  ziemią  –
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część  1:
Wymagania ogólne.

6. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowego  odwadniania  i
kanalizacji  układanej  pod  ziemią  i  nad  ziemią  –
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część  2:
Rury.

7. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowego  odwadniania  i
kanalizacji  układanej  pod  ziemią  i  nad  ziemią  –
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część  3:
Kształtki.

8. PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowego  odwadniania  i
kanalizacji  układanej  pod  ziemią  i  nad  ziemią  –
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część  4:
Armatura.

9. PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowego  odwadniania  i
kanalizacji  układanej  pod  ziemią  i  nad  ziemią  –
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część  5:
Przydatność systemu do stosowania.

10. PN-ENV 1452-6:2002 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
przesyłania  wody  –  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)
(PVC-U)  –  Część  6:  Zalecenia  dotyczące  wykonania
instalacji.

11. PN-ENV 1452-7:2007 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
przesyłania  wody  –  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)
(PVC-U) – Część 7: Zalecenia do oceny zgodności.

12. PN-EN 14814:2008 Kleje  do  systemów  przewodów  rurowych  z
termoplastycznych  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania
płynów pod ciśnieniem – Wymagania.

13. PN-EN 1489:2003 Armatura  w  budynkach  –  Zawory  bezpieczeństwa  –
Badania i wymagania.

14. PN-EN 1490:2004 Armatura  w  budynkach  –  Zespolone  zawory  nadmiarowe
temperaturowo-ciśnieniowe – Badania i wymagania.

15. PN-EN 1491:2004 Armatura  w  budynkach  –  Zawory  rozprężne  –  Badania  i
wymagania.

16. PN-EN 15092:2008 Zawory  w  budynkach  –  Zawory  mieszające  na  zasilaniu
instalacji ciepłej wody – Badania i wymagania.

17. PN-EN 1567:2004 Armatura  w  budynkach  –  Zawory  redukcyjne  i  zespolone
zawory redukcyjne ciśnienia wody –Wymagania i badania.

18. PN-EN ISO 15874-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodów rurowych do instalacji  ciepłej  i  zimnej
wody. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne.
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19. PN-EN ISO 15874-2:2005/ A1:2008 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2:
Rury.

20. PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3:
Kształtki.

21. PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5:
Przydatność do stosowania w systemie.

22. PN-EN ISO 15875-1:2005 
PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008

Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej  –  Usieciowany  polietylen
(PE-X) – Część 1: Wymagania ogólne.

23. PN-EN ISO 15875-2:2005 
PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008

Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej  –  Usieciowany  polietylen
(PE-X) Część 2: Rury.

24. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej  –  Usieciowany  polietylen
(PE-X) Część 3: Kształtki.

25. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej  –  Usieciowany  polietylen
(PE-X) Część 5: Przydatność systemu do stosowania.

26. PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polibutylen  (PB).  Część  1:
Wymagania ogólne.

27. PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polibutylen  (PB).  Część  2:
Rury.

28. PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polibutylen  (PB).  Część  3:
Kształtki.

29. PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polibutylen  (PB).  Część  5:
Przydatność do stosowania w systemie.

30. PN-EN 1717:2003 Ochrona  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  w
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące
urządzeń  zapobiegających  zanieczyszczeniu  przez
przepływ zwrotny.

31. PN-EN 200:2008 Armatura  sanitarna  –  Zawory  wypływowe  i  baterie
mieszające do systemów zasilania  wodę  typu 1  i  typu 2  –
Ogólne wymagania techniczne.

32. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar  objętości  wody  w  przewodach.  Wodomierze  do
wody pitnej zimnej – Wymagania.

33. PN-M-54901.03:1992 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych – Łączniki.

34. PN-M-54901.04:1992 Elementy  złączne  wodomierzy  skrzydełkowych  –  Nakrętki
do łączników.

35. PN-EN 806-1:2004 Wymagania  dotyczące  wewnętrznych  instalacji
wodo-ciągowych  do  przesyłu  wody  przeznaczonej  do
spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.

36. PN-EN 806-4:2010 Wymagania  dotyczące  wewnętrznych  instalacji
wodo-ciągowych  do  przesyłu  wody  przeznaczonej  do
spożycia przez ludzi. Część 4: Instalacje.

37. PN-EN 817:2008 Armatura  sanitarna  –  Baterie  mechaniczne  (PN10)  –
Ogólne wymagania techniczne.

38. PN-C-89207:1997 Rury  z  tworzyw  sztucznych.  Rury  ciśnieniowe  z
polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
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10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn.

zm.).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
– Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzeniu

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.  w sprawie jakości  wody przeznaczonej  do

spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty, instrukcje 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI INSTAL.
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw  Sztucznych  –  Polska  Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
– Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT.
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV

45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r.
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STWiOR S:02
INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1..

1.3. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  występujących  przy  montażu  instalacji  kanalizacyjnych  z
tworzyw  sztucznych,  ich  uzbrojenia  oraz  montażu  przyborów  i  urządzeń.  Przedmiotem  opracowania  jest
określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich
oceny, wymagań dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów.

1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Instalację  kanalizacyjną  stanowi  układ  połączonych  przewodów  wraz  z  urządzeniami,  przyborami  i
wpustami  odprowadzającymi  ścieki  do  przyłącza  kanalizacyjnego,  przydomowej  oczyszczalni  ścieków lub
zbiornika bezodpływowego.
Przybór  sanitarny  –  urządzenie  służące  do  odbierania  i  odprowadzania  zanieczyszczeń  płynnych
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejście  –  przewód  łączący przybór  sanitarny lub  urządzenie  z  przewodem  spustowym  lub  przewodem
odpływowym.
Rura wywiewna – przedłużenie pionu kanalizacyjnego, stanowiące zakończenie pionu i mające połączenie z
atmosferą.
Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść  kanalizacyjnych, rynien
lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.
Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przykanalika lub
innego odbiornika.
Wpust  –  urządzenie  służące  do  zbierania  ścieków  z  powierzchni  odwadnianych  i  odprowadzania  ich  do
instalacji kanalizacyjnej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej)

wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały  stosowane  do  montażu  instalacji  kanalizacyjnych  będące  w  myśl  Ustawy  o  wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.  materiałami budowlanymi  (Dz.  U.  Nr  92  poz.  881 z późniejszymi
zmianami),  wprowadzone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  na  terytorium  RP,  powinny  mieć
odpowiednie oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”).
Oznakowanie  powinno  umożliwić  identyfikację  producenta  i  typ  wyrobu,  kraju  pochodzenia  oraz  daty
produkcji.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiały podstawowe
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– rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu – PN-EN 1329-1:2001, PN-ENV 1329-2:2002(U),
– rury i kształtki z polipropylenu – PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2007,
– rury i kształtki z polietylenu – PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).
2.2.2. Przybory i urządzenia
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania określone w
odpowiednich  normach:  PN-EN  997:2005/A1:2009,  PN-EN  1253-1:2005,  PN-B  12635:1981,  PN-EN
14296:2007, PN-EN 14516+A1:2010, PN-EN 14527+A1:2010, PN-B-75704.01.1986.
2.2.3. Materiały pomocnicze:
– sznur konopny surowy i smołowany, 
– włókno konopne i pasta uszczelniająca,
– kleje do wykonania połączeń klejonych,
– papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych,
– korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem urządzeń,

2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę
Materiały do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące
warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej

ST,
– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna identyfikację,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– posiadają  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  oraz  karty

katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania materiałów
Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta.
2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania
słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C.

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem
światła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym  materiałem  (np.  folią
nieprzeźroczystą  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Należy  zapewnić  cyrkulację  powietrza  pod
powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.

Oryginalnie  zapakowane  wiązki  rur  można  składować  po  trzy,  jedna  na  drugiej  do  wysokości
maksymalnej  3  m,  przy  czym  ramki  wiązek  winny  spoczywać  na  sobie,  luźne  rury  lub  niepełne  wiązki
można składować  w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm,
grubości  min.  2,5  cm  i  rozstawie  co  1-2  m.  Stosy  powinny  być  z  boku  zabezpieczone  przez  drewniane
wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7
warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.

Rury  kielichowe  układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddzielać  przekładkami
drewnianymi.
2.4.2. Składowanie urządzeń
Urządzenia  sanitarne  żeliwne,  porcelanowe,  kamionkowe  i  blaszane  składować  należy  w  magazynach
zamkniętych  lub  pod  wiatami.  Urządzenia  sanitarne  z  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  w
magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podane  zostały  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 3
Do  wykonania  robót  należy stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na
jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podane  zostały  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
– rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymi  boczne

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1
m,
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– jeżeli  przewożone  są  luźno  ułożone  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodzie  wysokość
ładunku nie powinna przekraczać 1 m,

– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  metalowe  części
środków  transportu  jak  śruby,  łańcuchy,  itp.  Luźno  układane  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed
zarysowaniem  przez  podłożenie  tektury  falistej   i  desek  pod  łańcuch  spinający  boczne  ściany  skrzyni
samochodu,

– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia.  Platforma  samochodu
powinna być ustawiona w poziomie.

Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń
Przybory  i  urządzenia  należy  przewozić  w  sposób  zabezpieczający  przed  ich  zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podane zostały w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7,

pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy:
– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych,
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych.

5.3. Montaż rurociągów
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt.  5.2. należy przystąpić  do właściwego montażu
rur i kształtek oraz przyborów i urządzeń.
Rurociągi  kanalizacyjne  należy  mocować  za  pomocą  uchwytów  lub  wsporników  w  sposób  zapewniający
odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów.
Przewody  pod  podłogą  w  ziemi  należy  układać  na  podsypce  piaskowej  równolegle  lub  prostopadle  do
fundamentów budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułożone przeciwnie do kierunku
przepływu ścieków.
Przy  przejściach  przewodów  przez  ściany  i  stropy  należy  zastosować  tuleje  ochronne  wypełnione
materiałem uszczelniającym.
Średnica tulei powinna być większa o około 5 cm od średnicy przewodu.
Przewodów  kanalizacyjnych  nie  należy  prowadzić  nad  przewodami  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej,
ogrzewczej,  gazowej  i  elektrycznej  (minimalna  odległość  od  tych  przewodów  wynosi  0,1  m).  Przewody
prowadzone  w  bruzdach  powinny być  zabezpieczone  przed  tarciem  o  ścianę  bruzdy  np.  przez  owinięcie
tekturą falistą.

5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
Przed  przystąpieniem  do  montażu  rur  i  kształtek  z  tworzyw  sztucznych  należy  dokonać  oględzin  tych
materiałów. Powierzchnie rur  i  kształtek  muszą  być  czyste,  gładkie,  pozbawione porów, wgłębień  i  innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań  odpowiednich norm. połączenia
rur i kształtek wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni.
Powierzchnie  powinny  być  gładkie,  czyste,  bez  uszkodzeń  i  innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu
uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm.
Montaż  przyborów i  urządzeń  należy wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w WTWiO „Instalacji
kanalizacyjnych”,  odpowiednich  normach  oraz  instrukcjach  wydanych  przez  producentów  określonych
przyborów i urządzeń.

Wysokość  ustawienia  przyborów  sanitarnych  od  podłogi  do  górnej  krawędzi  przyboru  powinna  być
następująca:
– umywalka         0,75-0,80 m
– umywalka w przedszkolu         0,60 m
– zlew         0,50-0,60 m
– zlewozmywak do pracy stojącej   0,85-0,90 m
– zlewozmywak do pracy siedzącej   0,75 m
– pisuar dla dorosłych         0,65 m
– miska ustępowa wisząca         0,40 m.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podane  zostały  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z
zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji kanalizacyjnyche” (zeszyt nr 12)

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów.

Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich
wodą na całej wysokości (do poziomu dachu).

Szczelność  podejść  i  pionów  odprowadzających  ścieki  bytowe  bada  się  obserwując  swobodny
przepływ wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborów sanitarnych. Przewody odpływowe należy
napełnić wodą do poziomu powyżej kolana łączącego te przewody z pionem.

Jeżeli  przewody kanalizacyjne  i  ich  połączenia  nie  wykazują  przecieków to  wynik  badania  szczelności
należy uznać za pozytywny.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt

7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót określa zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i dołączonymi do niej
ST (szczegółowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
● Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności

od rodzajów rur,  ich średnic oraz rodzajów połączeń,  bez odliczania kształtek,  Do długości  rurociągów
nie wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów.

● Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy.

● Liczbę  podejść  odpływowych  od  urządzeń  (przyborów)  kanalizacyjnych  oblicza  się  w  sztukach  według
rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się
do  ogólnej  długości  rurociągów.  Nie  uwzględnia  się  natomiast  podejść  do  urządzeń  (przyborów),
stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

● Uzbrojenie  rurociągów  –  wpusty,  syfony,  czyszczaki,  tłuszczowniki,  zasuwy  oblicza  się  w  sztukach  z
podaniem rodzaju materiału i średnicy.

● Przybory  –  zlewy,  umywalki,  wanny,  brodziki,  ustępy  itp.  –  oblicza  się  w  sztukach  lub  kompletach  z
podaniem rodzaju i typu urządzenia.

● Rury  wywiewne,  rury  deszczowe,  osadniki,  piaskowniki  oblicza  się  w  sztukach  z  podaniem  rodzaju
materiału i średnicy.

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

8.2. Zakres badań odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.
11 i 12  WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).

Szczegółowy  zakres  badań  odbiorczych  powinien  objąć  co  najmniej  sprawdzenie  szczelności,
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym oraz poziomu hałasu.
8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
– przebieg tras kanalizacyjnych,
– szczelność połączeń,
– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
– lokalizacja przyborów i urządzeń.
8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi częściowemu należy poddać  te elementy urządzeń,  które zanikają  w wyniku postępu robót,  jak
np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w
fazie odbioru końcowego.
8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja  powinna  być  przedstawiona  do  odbioru  końcowego  po  zakończeniu  wszystkich  robót
montażowych  oraz  dokonaniu  badań  odbiorczych  częściowych,  z  których  wszystkie  zakończyły  się
wynikiem pozytywnym.
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W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:
– użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń,
– prawidłowość wykonania połączeń,
– wielkość spadków przewodów,
– odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,
– prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami (podporami),
– prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń,
– protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,
– zgodność  wykonanej  instalacji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi

(szczegółowymi),  WTWiO,  odpowiednimi  normami  oraz  instrukcjami  producentów  materiałów,
przyborów i urządzeń.

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie – Wymiary przyłączeniowe.

2. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące – Wymiary przyłączeniowe.

3. PN-EN 35:2001  
PN-EN 36:2000 
PN-EN 36:2000/Ap1:2003

Bidety stojące zasilane od góry – Wymiary przyłączeniowe.

4. PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne – Wymiary przyłączeniowe.

5. PN-EN 111:2004 Wiszące  umywalki  do  mycia  rąk  –  Wymiary
przyłączeniowe.

6. PN-EN 198:2008 Urządzenia  sanitarne  –  Wanny  wykonane  z  wylewanych
płyt z usieciowanego tworzywa akrylowego – Wymagania i
metody badań (oryg.)

7. PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe – Wymiary przyłączeniowe.

8. PN-EN 251:2005 
PN-EN 251:2005/Ap1:2006

Brodziki podprysznicowe – Wymiary przyłączeniowe.

9. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne – Wymiary przyłączeniowe.

10. PN-EN 997:2005 
PN-EN 997:2005/A1:2009

Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym.

11. PN-EN 1253-1:2005 Wypusty ściekowe w budynkach – Część 1: Wymagania.

12. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty  ściekowe  w  budynkach  –  Część  5:  Wypusty
ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.

13. PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne – Miski ustępowe.

14. PN-EN 1329-1:2001 Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  do
odprowadzania nieczystości i  ścieków (o niskiej  i  wysokiej
temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli  –
Niezmiękczony  polichlorek  winylu  (PVC-U).  Część  1:
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

15. PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
odprowadzenia nieczystości i  ścieków (o niskiej  i  wysokiej
temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli.
Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu  (PVC-U).  Część  2:
Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

16. PN-EN 1451-1:2001 Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  do
odprowadzania nieczystości i  ścieków (o niskiej  i  wysokiej
temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli.  Polipropylen
(PP).  Część  1:  Wymagania  dotyczące  rur,  kształtek  i
systemu.

17. PN-ENV 1451-2:2007(U) Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
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odprowadzenia nieczystości i  ścieków (o niskiej  i  wysokiej
temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli.  Polipropylen
(PP). Część 2: Zalecenia do oceny zgodności.

18. PN-EN 1519-1:2002 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
odprowadzania nieczystości i  ścieków (o niskiej  i  wysokiej
temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli.  Polietylen
(PE).  Część  1:  Wymagania  dotyczące  rur,  kształtek  i
systemu.

19. PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
odprowadzenia nieczystości i  ścieków (o niskiej  i  wysokiej
temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli.  Polietylen
(PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn.

zm.).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
– Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzeniu
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw  Sztucznych  –  Polska  Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
– Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT.
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV

45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r.
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych – zeszyt 12 – COBRTI INSTAL.
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STWiOR S:03
INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNEGO

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
przy  wykonywaniu  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego,  eksploatowanych  w  warunkach  nie
narażonych na destrukcyjne oddziaływanie środowiska korozyjnego. 

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania  eksploatowanych  w  warunkach  nie
narażonych  na  destrukcyjne  działanie  środowiska  korozyjnego  i  obejmuje  wykonanie  następujących
czynności:
– układanie rurociągów i armatury zasilających instalację i poszczególne odbiorniki ciepła,
– montaż odbiorników ciepła.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych do robót  przy wykonywaniu  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  oraz wymagań
dotyczących wykonania i odbiorów instalacji c.o.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej:
Plac budowy jest to miejsce udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania zleconych robót oraz inne
miejsca wymienione w umowie. 
Teren budowy jest to miejsce (część placu budowy) wykonywania poszczególnych robót.
Zabezpieczenie  placu  budowy  –  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  placu  budowy  przed
dostępem osób nieupoważnionych i utrzymanie na nim należytego porządku od momentu przekazania do
dnia końcowego odbioru robót.
Warunki  środowiskowe –  w zależności  od  stopnia  narażenia  instalacji  na  zawilgocenie  rozróżnia  się  pięć
klas środowiska (zgodnie z PN-B-03002):
– klasa 1:  środowisko suche,  np.  wnętrza  budynków mieszkalnych i  biurowych,  a  także nie  podlegające

zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 
– klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń, np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w którym

element  nie  jest  wystawiony  na  działanie  mrozu,  łącznie  z  elementami  znajdującymi  się  w
nieagresywnym gruncie lub wodzie, 

– klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem,
– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie morskiej,

elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu nasyconym solą,
– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).
Plan BIOZ – plan Bezpieczeństwa i  Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp.  Min.  Infrastruktury z
dnia  26.03.2003  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120  poz.
1126 ze zmianami).
Instalacja  ogrzewcza  wodna  –  układ  połączonych  przewodów  napełnionych  wodą  instalacyjną,  wraz  z
armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła.
Źródło  ciepła  –  kotłownia,  węzeł  ciepłowniczy (indywidualny lub  grupowy),  układ  z  pompą  ciepła,  układ  z
kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.
Kocioł  jednofunkcyjny  –  przeznaczony  wyłącznie  do  centralnego  ogrzewania,  może  współpracować  z
zasobnikami c.w.u. dla przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Kocioł dwufunkcyjny – przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej
[pobór c.w.u. z kilku punktów].
Kocioł  dwufunkcyjny  z  wbudowanym  zasobnikiem  –  jest  to  kocioł  wytwarzający  ciepłą  wodę  zarówno  do
centralnego ogrzewania, jak  i  do zasilania instalacji  ciepłej  wody użytkowej  [pobór  c.w.u.  z większej  ilości
punktów].
Pompa cyrkulacyjna – pompa wymuszająca obieg wody w instalacji c.o.
Ogrzewanie  podłogowe  –  system  ogrzewania,  w  którym  czynnik  grzewczy  płynie  rurami  ułożonymi  w
podłodze  –  przy  prawidłowo  zaprojektowanej  instalacji  oddawanie  ciepła  do  pomieszczenia  jest
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równomiernie na całej powierzchni podłogi. Rury można układać tworząc meandry lub spiralnie.
Regulator pogodowy – regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej, regulujący temperaturę z
kotła na wyjściu do c.o., w zależności od temperatury zewnętrznej (przy niższej temperaturze zewnętrznej –
wyższa temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).
Regulator  pokojowy  –  regulator  z  wbudowanym  czujnikiem  temperatury,  montowany  w  ogrzewanym
pomieszczeniu i  sterujący pracą  kotła  w zależności  od  temperatury w pomieszczeniu.  Niektóre  regulatory
pokojowe można zaprogramować  wg potrzeb,  dzieląc  jednostkę  czasu np.  dobę  na  podstrefy czasowe  o
zróżnicowanej temperaturze w danym miejscu [np. najprostszy „noc-dzień”].
Instalacja  ogrzewcza  systemu  zamkniętego  –  instalacja,  w  której  przestrzeń  wodna  (zład)  nie  ma
swobodnego połączenia z atmosferą.
Instalacja systemu otwartego – instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe swobodne połączenie
z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze.
Ogrzewanie  grawitacyjne  –  wymuszanie  przepływu wody w instalacji  dokonuje  się  przez wykorzystywanie
zjawiska unoszenia się ogrzanej wody i opadania schłodzonej.
Ogrzewanie pompowe – wymuszanie ruchu wody w instalacji  dokonywane jest  przy zastosowaniu pompy
obiegowej.  Praca  pompy pozwala  pokonać  duże  opory  hydrauliczne  powstające  przy  przepływie  wody  w
rurach  i  dlatego  stosować  można  rury  o  dużo  mniejszych  średnicach  niż  w  ogrzewaniu  grawitacyjnym.
Dodatkowo  instalacje  pompowe  mają  mniejsze  ograniczenia  związane  z  wielkością,  rozległością  i
ukształtowaniem przestrzennym instalacji.
Zawór  bezpieczeństwa  –  zabezpieczenie  kotła  grzewczego,  przed  przekroczeniem  dopuszczalnego
ciśnienia roboczego. 
Naczynie  wzbiorcze  –  wraz  z  innymi  elementami  urządzenia  bezpieczeństwa  [rura  bezpieczeństwa,
przelewowa,  sygnalizacyjna]  przejmuje  zwiększającą  się  pod  wpływem  temperatury  objętość  wody  i
zapobiega  nadciśnieniu  w  obiegach  grzewczych.  Stosuje  się  naczynia  wzbiorcze  otwarte  i  zamknięte
[przeponowe].
Odpowietrzenie instalacji c.o. – stosowane w celu uniknięcia negatywnych skutków obecności powietrza w
instalacji,  jak:  powstawania  szumów  przepływowych  i  głośnej  pracy  instalacji,  spadku  ilości  ciepła
oddawanego  przez  grzejniki,  złego  przewodzenia  ciepła  na  ściankach  kotłów,  skróconej  żywotności
instalacji  wskutek  korozji,  uszkodzenia  pompy  obiegowej  –  zużycie  łożysk  pompy  i  erozja  kawitacyjna
łopatek wirnika oraz znacznego spadku wydajności pompy.
Kompensacja wydłużeń termicznych:
- kompensacja naturalna wydłużeń liniowych, wykorzystując zmiany kierunków prowadzenia instalacji oraz

układ punktów stałych,
- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w konieczności na innych odcinkach instalacji c.o.,
- kompensatory  U-kształtowe  na  głównych  poziomach  c.o.  –  wykonane  z  materiału  identycznego  jak

przewody c.o. 
Problem kompensacji wydłużeń termicznych jest szczególnie ważny w przypadku wykonywania instalacji

z  rur  z  tworzyw  sztucznych,  których  współczynnik  rozszerzalności  liniowej  jest  4-15  razy  większy  niż  dla
stali.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  powszechnie
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Montaż  instalacji  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy  prawne
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja  powinna  w  szczególności  zawierać  wymagania  stawiane  elementom,  wyrobom  i
materiałom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:
– bezpieczeństwa  instalacji  –  odpowiedni  dobór  ciśnienia  i  temperatury  czynnika  grzewczego,

uwzględnienie  wpływu  rozszerzalności  cieplnej  na  konfigurację  instalacji,  zastosowanie  odpowiednich
zabezpieczeń w przypadku awaryjnego działania itp.,

– bezpieczeństwa użytkowania, w tym ograniczenia możliwości  zmian parametrów instalacji  przez osoby
nieuprawnione,

– wymagań fizyko-chemicznych czynników grzewczych, w tym odporności korozyjnej, 
– trwałości poszczególnych elementów instalacji itp.,
– określenie  procedur  niezbędnych  do  prawidłowej  eksploatacji  w  warunkach  pracy  okresowej  lub  przy

zastosowaniu sterowania automatycznego.
Instalacje powinny być zaprojektowane i wykonane tak, by przez cały przewidywany okres użytkowania

w  określonych  warunkach  środowiskowych  (klasie  środowiska)  i  przy  właściwej  konserwacji  odpowiadały
założonemu przeznaczeniu. 

Przy określaniu trwałości instalacji, przy doborze materiałów należy uwzględnić  warunki środowiskowe,
na  działanie  których  instalacja  będzie  narażona  oraz  umiejscowienie  jej  elementów  w  budowli,  a  także
sposobów zabezpieczenia przed działaniem niekorzystnych czynników.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane  do  wykonywania  instalacji  c.o.  i  będące  w  myśl  Ustawy o  wyrobach  budowlanych  z
dnia  16  kwietnia  2004  r.  materiałami  budowlanymi  (Dz.  U.  Nr  92  poz.  881)  wprowadzone  do  obrotu  i
stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mieć:
– oznakowanie  znakiem  CE co  oznacza,  że  dokonano  oceny ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą

europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– deklarację  zgodności  z uznanymi regułami sztuki  budowlanej  wydaną  przez producenta,  jeżeli  dotyczy
ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcji (okresu przydatności do użytkowania).

2.2. Rodzaje materiałów
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:
- rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła,
- grzejniki i inne odbiorniki ciepła,
- armatura,
- inne wyroby i materiały.

Wszystkie  materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania  powinny
odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach  technicznych),
powinny posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające zgodność
z wymogami obowiązującymi w kraju.

2.2.1. Elementy rurociągów zasilających, odbiorników ciepła i armatury
2.2.1.1. Rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła
A. Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych (nierozłącznych) – wymagania i warunki stosowania: 
a) rury  stalowe  bez  szwu,  ciągnione  i  walcowane  na  zimno  –  ogólnego  przeznaczenia  wg

PN-H-74220:1984,
b) rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych, wg PN-EN 10224:2006,
c) rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego przeznaczenia jakościowe wg PN-H-74219:1961,
d) spawanie gazowe,
e) spawanie elektryczne.
B. Rurociągi  stalowe  rozłączne  o  połączeniach  gwintowanych  lub  kołnierzowych  –  wymagania  i  warunki

stosowania:
a) rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 (średnie),
b) połączenia gwintowane dla rur o średnicy Dn ≤ ř 65 mm,
c) połączenia kołnierzowe – rurociągi o większych úrednicach Dn > ¸ 65 mm oraz inne elementy instalacji

jak rozdzielacze, pompy, odmulacze itp. Szczelność połączenia zapewnia płaska uszczelka odporna na
działanie temperatury czynnika grzewczego.

C. Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych i zaciskowych – wymagania i warunki
stosowania:

a) z rur z polibutylenu PB – krótkotrwała temperatura czynnika może wynosić do +100°C, ciągła do +90°C,
maksymalne  ciśnienie  robocze  to  1  MPa.  Rury  z  PB  produkuje  się  w  średnicach  10-160  mm,  łączy
przez zgrzewanie polifuzyjne lub za pomocą  złączek zaciskowych z polibutylenu z wkładką  mosiężną.
Duża  elastyczność  polibutylenu  ułatwia  układanie  rur  w  obniżonych  temperaturach,  daje  możliwość
układania  rur  systemem  kablowym,  ogranicza  ilości  kształtek  (kolan),  niweluje  skutki  zamarzania  i
odmarzania wody (pękanie rur).

b) z  rur  z  polietylenu  jednorodne  i  warstwowe  –  PE-X.  Do  łączenia  rur  polietylenowych  stosuje  się  trzy
metody:  zgrzewania  elektrooporowego,  doczołowego  i  polifuzyjnego.  Można  je  również  zespalać
mechanicznie:  za pomocą  łączników gwintowanych,  kołnierzowych (tzw.  łączników przejściowych)  lub
złączek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa). Polietylen sieciowany PE-X jest to polietylen PE-HD
poddawany  specjalnej  obróbce,  w  wyniku  której  powstają  poprzeczne  wiązania  między  łańcuchami
cząsteczek.  Zależnie  od  metody  sieciowania  rozróżnia  się  cztery  rodzaje  polietylenu  sieciowanego
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stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z nadtlenkową metodą sieciowania), PE-Xb (z silanową metodą
sieciowania),  PE-Xc  (z  elektronową  metodą  sieciowania)  i  PE-Xd  (z  azową  metodą  sieciowania).
Przeznaczony  jest  do  instalacji  o  temperaturze  do  +90°C  i  ciśnieniu  roboczym  do  1  MPa.  Zakres
średnic tego typu rur wynosi 10-160 mm. Połączenia wykonuje się za pomocą łączników: miedzianych,
z  mosiądzu  lub  z  tworzywa  sztucznego  PSU  (polisulfonu),  gwintowanych,  zaciskowych,
samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje się przede wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania i
ogrzewania podłogowego. W celu zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa się je na
ogół warstwą antydyfuzyjną.

c) z  rur  z  polipropylenu  jednorodne  i  warstwowe  –  PP.  Stosuje  się  powszechnie  rury  z  polipropylenu
uzyskiwanego  z  surowca  o  nazwie  HOSTALEN  lub  VESTOLEN,  odmianą  PP  jest  tzw.  polipropylen
wysokotemperaturowy (PP-High Temperature).  Może być  stosowany w temperaturze do +90°C i  przy
ciśnieniu do 1,6 MPa. Zakres średnic tego typu rur wynosi 12-630 mm. Łączy się je metodą zgrzewania
polifuzyjnego, elektrooporowego lub za pomocą łączników gwintowanych albo kołnierzowych z wkładką
mosiężną.  PP posiada dużą  wydłużalność  cieplną  i  dlatego w rurach przeznaczonych do centralnego
ogrzewania stosuje się wkładkę aluminiową (tzw. rury STABI) lub warstwę włókna szklanego.

d) nowa generacja rur zespolonych – Stabi Glass. Rury trzywarstwowe z koncentrycznie ułożonych warstw
z polipropylenu PP-R. Środkowa, zbrojona warstwa (40% całkowitej grubości ścianki), wzmocniona jest
domieszką  włókien  szklanych,  pełniących  rolę  stabilizatora  mechanicznego,  ograniczającego
wydłużenie  rury  (podobnie,  jak  folia  aluminiowa  w  poprzednich  rozwiązaniach).  Wydłużenie  25
metrowego odcinka standardowej rury polipropylenowej dla różnicy temperatury 60°C wynosi 225 mm,
podczas gdy najnowsze rury Stabi Glass wydłużą się  nieco ponad 50 mm. Rury Stabi  Glass zgrzewa
się  (metodą  polifuzji  termicznej)  tak,  jak  zwykłe  rury  z  polipropylenu  –  w  przeciwieństwie  do  rur  z
wkładką  aluminiową  nie  trzeba  wykonywać  dodatkowej,  kłopotliwej  czynności,  jaką  jest  zdzieranie
warstwy aluminium i podkładu. Rury zespolone Stabi Glass produkowane są w zakresie średnic 20-125
mm, ciśnienie znamionowe: PN 20, umożliwiają znaczne ograniczenie stosowania kompensatorów lub,
jak w przypadku pionów instalacyjnych, całkowite ich zaniechanie.

e) Obecnie na rynku znajdują się także rury z tworzyw sztucznych preizolowane, łączące funkcję przesyłu
wody grzewczej i izolacji termicznej instalacji.

UWAGA:  Dla  zapewnienia  prawidłowości  wykonania  instalacji  rurociągu  z  rur  z  tworzyw  sztucznych
wykonawca powinien być  wyposażony w urządzenia pozwalające na dokładny montaż  złączek  i  urządzeń
tj.:
- nożyce (uniwersalne lub pistoletowe) do cięcia rur z tworzyw sztucznych,
- prasa do zaprasowywania połączeń z kompletem pierścieni,
- sprężyna do wyginania łuków,
- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,
- urządzenia do fazowania krawędzi,
- bloczek do prostopadłego obcinania rur.
D. Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych – wymagania i warunki stosowania:
Rury miedziane produkowane są w trzech rodzajach:
- rury miękkie średnicy od 6 do 54 mm; sprzedawane w kręgach dla średnic 6-22 mm i długościach 10, 25

i 50 m lub w sztangach (odcinkach prostych długości 3 i 5 m) dla średnic 6-54 mm,
- rury półtwarde średnicy od 6 do 159 mm, w sztangach 3 i 5 m,
- rury twarde o średnicy od 6 do 267 mm, sztangi 3 i 5 m.
Produkowane też są rury z izolacją cieplną w postaci otulin i osłon.

Rury  miękkie  w  kręgach  izoluje  się  osłoną  grubości  2-3  mm  wykonaną  z  PVC  (ochrona  przed
uszkodzeniami mechanicznymi), rury twarde izolowane są otuliną z twardej pianki PIR.
Sposoby połączeń:
- połączenia  nierozłączne  (lutowanie  miękkie  lub  twarde,  spawanie,  łączenie  za  pomocą  złączek

zaprasowywanych lub zaciskanych),
- połączenia rozłączne (za pomocą złączek zaciskowych rozłączalnych lub samozaciskowych).

Łączniki  do  rur  to  m.in.  kolana,  łuki,  mufy,  mufy  redukcyjne,  trójniki  równoprzelotowe,  trójniki
redukcyjne,  śrubunki.  Wykonywane  są  z  miedzi,  brązu,  mosiądzu.  Przewody  instalacji  mogą  być
prowadzone po wierzchu ścian, pod tynkiem, w bruzdach, na stropach lub w szachtach instalacyjnych.
E. Rury  stalowe  przyłączne  do  grzejników  wykonywane  z  rur  stalowych  na  budowie  w  trakcie  montażu
instalacji  lub  jako  zestawy  do  podłączenia  gwintowego  grzejnika  produkowane  przeważnie  z  miedzi  i  jej
stopów dla zwiększenia uniwersalności zastosowań.
F. Rury przyłączne z tworzyw sztucznych zestawy do podłączenia gwintowego grzejnika, produkowane do
połączeń „z boku” lub „od dołu” w zależności od typu grzejnika
G. Wydłużki  „U”  –  kształtowe  i  złączki  elastyczne  stosowane  w  celu  kompensacji  wydłużeń  cieplnych  w
instalacjach (temperatura  pracy instalacji  jest  różna  od  temperatury montażu,  także  podczas  eksploatacji
następują wahania temperatury czynnika grzewczego, co powoduje wydłużenia i kurczenia termiczne). 

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepła
Grzejniki żeliwne członowe są odporne na korozję i trwałe. Mają dużą pojemność wodną, a więc dłużej się
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nagrzewają,  ale  też  dłużej  trzymają  ciepło.  Stosowane  są  w  układach  otwartych  grawitacyjnych  i  z
wymuszonym obiegiem wody. Zalecane do stosowania w systemach z piecem na paliwa stałe. 
Grzejniki  stalowe  członowe  wykonane  są  z  blach  stalowych  odpowiednio  uformowanych  i  zgrzanych  w
formie żeber, podobnie jak grzejniki żebrowe żeliwne. Między blachami pozostawiono kanaliki, przez które
przepływa  woda.  W  celu  zwiększenia  powierzchni  grzewczej  dodatkowo  elementy  z  blachy  posiadają
przetłoczenia.
Grzejniki stalowe płytowe można podłączać do instalacji z boku lub od dołu. W grzejnikach tych mieści się
mała  ilość  wody,  więc  szybko  zmienia  się  temperatura  ich  powierzchni.  Stosowane  w  instalacjach  z
wymuszonym obiegiem wody. 
Grzejniki  stalowe  rurowe  wykonywane  z  rur  gładkich  lub  ożebrowanych  (typy  Favier)  jako  zestawy
szeregowe  jedno-,  dwu-,  trzy-  lub  czterorzędowe  o  długości  500  do  5000  mm.  Grzejniki  z  rur  gładkich
zwykle  wykonywane  są  z  rur  ř  40,  50,  65,  80  mm,  natomiast  grzejniki  Faviera  zwykle  ř  65  mm  oraz  wg
BN-80/8864-54 także ř 42 mm. Zestawy mogą być montowane jako poziome lub pionowe, przeznaczone są
głównie  do  ogrzewania  pomieszczeń  o  niewielkich  wymogach  estetycznych  lub  stosowane  w  kanałach
betonowych, żelbetowych, murowanych przykrytych ażurowymi nakrywami lub kratą.
Grzejniki  aluminiowe  są  odporne  na  korozję  i  mają  bardzo  dobrą  przewodność  cieplną,  ale  małą
wytrzymałość  mechaniczną.  Wykonane są w formie pojedynczych żeber metodą odlewania ciśnieniowego
ze stopu aluminium-krzem-miedź.
Grzejniki  łazienkowe –  najbardziej  popularne  to  grzejniki  drabinkowe,  chociaż  występują  często  w innych
bardzo dekoracyjnych formach jako płaskie lub kątowe, dodatkowo mogą spełniać rolę suszarki. 
Grzejniki  listwowe – listwy grzejne montowane na zewnętrznych ścianach wzdłuż listew przypodłogowych.
Zapewniają  najbardziej  równomierny  rozkład  temperatury  w  pomieszczeniu  ogrzewanym.  Elementem
grzejnym jest rura stalowa lub miedziana, osłonięta  częściowo obudową  najczęściej  aluminiową  –  daje to
wydajność 500-800 W/m przy zasilaniu z instalacji o parametrach 90° / 70°C.
Grzejniki  konwektorowe  –  zapewniają  bardzo  szybko  po  uruchomieniu  kotła  c.o.  ogrzewanie
pomieszczenie. Zasada działania oparta jest na przekazywaniu ciepła poprzez unoszenie. Konwektory mają
małą pojemność wodną, małą masę i niewielkie wymiary.
Grzejniki  dynamiczne  (regulus)  grzejniki  miedziano-aluminiowe,  które  nie  mieszczą  się  w  tradycyjnych
podziałach: nie są one grzejnikami żeberkowymi, panelami i nie są też konwektorami z definicji.
Aparaty  ogrzewczo-wentylacyjne  (nagrzewnice  ścienne)  stanowią  elementy  nagrzewające  powietrze  w
pomieszczeniu  poprzez  wymuszony  wentylatorem  przepływ  powietrza,  ogrzewanego  od  wbudowanej
nagrzewnicy (np. zestawu grzejników z rur ożebrowanych), zasilanej z instalacji c.o. budynku. Montowane
przeważnie  na  zewnętrznych  ścianach  (zgodnie  z  dokumentacją  projektową)  mogą  ogrzewać  obiekty
użyteczności  publicznej,  w  których  montaż  standardowych  grzejników  obniża  walory  użytkowe
pomieszczenia.  Moc  cieplna  urządzenia  wynosi  2-4  kW,  aparaty  często  wyposażone  są  w  regulowane
żaluzje, ułatwiające kierowanie strumieniem ogrzanego powietrza.

2.2.1.3. Armatura
a) Zabezpieczenie układu zgodnie z dokumentacją projektową 
Naczynia wzbiorcze:
- układ z otwartym naczyniem wzbiorczym,
- układ zamknięty: kompensacja rozszerzalności cieplnej wody dokonywana jest za pomocą wzbiorczego

naczynia przeponowego. 
Zawory  bezpieczeństwa  ich  zadaniem  jest  nie  dopuścić  do  przekroczenia  maksymalnego  ciśnienia  w
instalacji  i  jej  zapowietrzenia.  W  zależności  od  typu  połączeń  instalacji  mogą  być  kołnierzowe  lub
gwintowane, jako konstrukcje membranowe, sprężynowe lub ciężarkowe.

Odpowietrzniki  i  separatory  gazów  zapobiegają  szkodliwemu  działaniu  powietrza,  które  znajduje  się  w
instalacji  c.o.,  jednocześnie  –  zgodnie  z  normą  PN-91/B-02420,  Instalacje  centralnego  ogrzewania
pracujące  w  systemie  zamkniętym,  powinny  być  wyposażone  w  urządzenia  umożliwiające  usuwanie
powietrza ze zładu tak w czasie napełniania, jak i normalnej pracy instalacji.
Stwierdzono, że powietrze w instalacjach może występować w trzech postaciach: 
– wolne  powietrze  –  przedostające  się  do  instalacji  w  wyniku  jej  napełniania  lub  dopełniania  oraz  przez

uszkodzone inne elementy systemu,
– mikropęcherze  powietrza  –  „bąble”:  gazowe  o  wielkościach  0,05  do  0,01  mm,  które  usuwa  się  za

pomocą separatorów powietrza,
– powietrze związane pomiędzy molekułami wody, zamieniające się w tzw. mikropęcherze podczas zmian

temperatury i ciśnienia zgodnie z prawem Henry’ego dotyczącym rozpuszczalności gazów w cieczy.
Podstawowe typy odpowietrzników stanowią konstrukcje pływakowe. 

Stosowane  powszechnie  separatory:  odśrodkowe  lub  absorpcyjne,  montowane  są  jako  elementy
integralne  lub  części  modułu  wyposażenia  węzła  cieplnego  (np.  razem  z  zaworem  bezpieczeństwa,
odpowietrznikiem i termomanometrem).

b) Zawory 
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Zawory  przelotowe  i  zwrotne  –  sterują  przepływem  wody  w  instalacjach  grzewczych  poprzez  zmianę
przekroju  przewodu  od  maksymalnego  otwarcia  do  całkowitego  zamknięcia.  W  zamkniętych  układach
centralnego  ogrzewania  stosowana  jest  armatura  automatycznej  regulacji  wyposażona  dodatkowo  w
sterownik zaworu. Produkowane z różnych materiałów, np. mosiądzu, żeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech
rodzajach, jako zawory przelotowe zwykłe oraz skośne półprzelotowe i pełnoprzelotowe.
Zawory grzejnikowe –  obecnie  przeważnie  wykonane z  mosiądzu  lub  brązu.  Konstrukcyjnie  są  to  zawory
gwintowe:  proste,  kątowe,  osiowe,  kolanowo-kątowe,  kątowo-narożne.  W  niektórych  instalacjach
dodatkowo wyposażone w kryzy dławiące, regulujące ilość cieczy przepływającej przez zawór.
Zawory i głowice termostatyczne – zapewniają utrzymywania stałej temperatury pomieszczenia, niezależnie
od  warunków  zewnętrznych  i  wewnętrznych  danego  pomieszczenia.  Przeznaczone  szczególnie  do
współpracy  z  grzejnikami  o  małej  pojemności  wodnej,  np.  konwektorami,  wyposażonymi  w  automatykę
źródła ciepła.

c) Urządzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi zawartymi w wodzie
Odmulacz siatkowo inercyjnym – usuwanie zanieczyszczeń stałych o średnicach ziaren powyżej 0,1 mm z
sieciowej wody zasilającej.
Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny – jw. lecz dodatkowo posiada element magnetyczny.
Filtr siatkowy lub magnetyczny – usuwanie zanieczyszczeń stałych o średnicach ziaren powyżej 1,0 mm z
sieciowej wody zasilającej (standardowo wyposażony w siatkę o oczkach 1,0x1,0 mm). 
Magnetyzer  urządzenie  zabezpieczające  instalacje  i  urządzenia  przed  skutkami  osadzania  się  kamienia
kotłowego.
Sprzęgło  hydrauliczne  urządzenie  trzyfunkcyjne:  zwrotnica  hydrauliczna,  separator  powietrza  i
magnetoodmulacz.
Uwaga  dla  użytkownika  instalacji:  na  głowicach  zaworów  termostatycznych  znajdują  się  oznaczenia
ułatwiające  dokładne  ustawienie  temperatury.  Zakresy  temperatur  mogą  być  nieco  inne  u  różnych
producentów, zwykle oznaczenie na głowicy zaworu: * temp. 6°C, 1 temp. 10°C, 2 temp. 16-18°C, 3 temp.
18-20°C, 4 temp. 20-23°C, 5 temp. maksymalna (23°C do ok. 26-28°C)

2.2.1.4. Wyroby dodatkowe.
Oprócz materiałów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. ÷ 2.2.1.3. do montażu instalacji
c.o. mogą być zastosowane:
– systemy mocowania rurociągów i ich elementów,
– przepusty  ogniowe  dla  rurociągów  –  masy  i  zaprawy  ognioochronne  (dla  połączeń  różnych  stref

pożarowych),
– rury przepustowe (dla połączeń jednakowych stref pożarowych),
– śrubunki grzejnikowe,
– zawory regulacyjne podpionowe,
– termometry, manometry i termo-manometry,
– programatory pogodowe,
– luty i pasty do lutowania rurociągów miedzianych,
– elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,
– pręty i topniki do spawania gazowego i łukowego rur miedzianych,
– uszczelnienia połączeń gwintowanych rurociągów,
– kołnierze i kształtki do instalacji z rur stalowych,
– prefabrykowane rozdzielacze i złączki przejściowe,
– chemia instalacyjna,
– elementy  wykonawcze  i  instalacje  (okablowanie)  automatycznego  sterowania  instalacją  centralnego

ogrzewania wodnego.

2.3. Warunki  przyjęcia  na  budowę  materiałów  i  wyrobów  do  wykonywania  instalacji  centralnego
ogrzewania wodnego

Wyroby  i  materiały  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  mogą  być  przyjęte  na
budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegółowej),
– każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia  elementów  dostarczanych  luzem  jest  zaopatrzona  w  etykietę

identyfikacyjną,
– wyroby  i  materiały  konfekcjonowane  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak

naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
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– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót
instalacyjnych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów  przydatności  do  stosowania
odpowiednich wyrobów).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki  przechowywania  materiałów i  wyrobów do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania
wodnego

Materiały  i  wyroby  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  powinny  być
przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.

Place  składowe  do  przechowywania  elementów  rurowych  powinny  być  wygrodzone,  wyrównane  i
utwardzone  z  odpowiednimi  spadkami  na  odprowadzenie  wód  opadowych  oraz  oczyszczone  z
zanieczyszczeń.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  niemrozoodpornych  lub
opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać  w partiach według rodzajów, typów, odmian,
klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość
dostępu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny być  przechowywane w oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach  w
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach
lub drewnianych półkach wentylowanych, w ilości warstw nie większej  niż nakazuje dokument odniesienia
lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:
– pion murarski,
– łata murarska,
– łata ważona i łata kierunkowa,
– wąż wodny,
– poziomnicę uniwersalną,
– sznur murarski,
– kątownik murarski,
– wykrój.
b. Do układania rur i wykonywania połączeń na stanowisku roboczym.
– zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,
– spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,
– zestaw do spawania w osłonie gazów ochronnych,
– zestaw do spawania gazowego,
– prasa do zaciskania złączek na rurze z tworzywa sztucznego,
– giętarka do rur.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów
Wyroby  i  materiały  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  mogą  być  przewożone
jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Załadunek i wyładunek elementów instalacyjnych pakowanych w jednostki ładunkowe należy prowadzić
urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Transport materiałów do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w opakowaniach nie
wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1. Warunki przystąpienia do robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać  i  odebrać  wszelkie  roboty  budowlano-konstrukcyjne,
wytypowane jako niezbędne do rozpoczęcia robót instalacyjnych.

Sprawdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi  szczegółowymi
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specyfikacjami  technicznymi  SST  należy  potwierdzić  wpisem  do  dziennika  budowy,  zezwalającym  na
prowadzenie robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

5.2. Ogólne  zasady  wykonywania  robót  instalacyjnych  centralnego  ogrzewania  wodnego  –  wytyczne
montażowe

Roboty  instalacyjne  centralnego  ogrzewania  wodnego  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej branży instalatorskiej.
5.2.1. Rurociąg z rur miedzianych
Podstawową  technologią  łączenia rur miedzianych w instalacjach centralnego ogrzewania wodnego – jest
lutowanie kapilarne wykonywane jako:
a) lutowanie miękkie stosowane przy temperaturze poniżej 450°C,
b) lutowanie twarde stosowane przy temperaturze powyżej 450°C.

Szczelina  pomiędzy  łączonymi  elementami  musi  posiadać  szerokość  w  określonych  granicach,  aby
powstał  efekt  zwany kapilarnym. Ze względu na możliwość  uszkodzeń  powierzchni  rur  przy temperaturze
powyżej 400°C, co może zmniejszyć odporność korozyjną przewodów miedzianych, połączenia przewodów
w instalacjach c.o.  do średnicy 28 mm  włącznie  mogą  być  wykonywane jedynie  przez lutowanie  miękkie,
natomiast lutowanie twarde stosować do rur o średnicy powyżej 28 mm.

Można stosować także technologię łączenia rur miedzianych w instalacjach wodnych metodą spawania
– może być ona stosowana przy wystąpieniu następujących warunków:
1) grubość ścianki rury wynosi minimum 1,5 mm,
2) średnica rury jest większa niż 35 mm.

Konieczność  stosowania  metody  spawania  występuje  właściwie  tylko  przy  wykonywaniu  rurociągów
powyżej  108  mm.  Dla  większych  średnic  praktycznie  nie  jest  możliwe  tworzenie  złączy  z  efektem
kapilarnym.  Dlatego  też  dopuszcza  się  metodę  spawania,  lecz  tylko  z  jednym  rodzajem  złącza  –
doczołowym, stosowanym do łączenia:
– rur o równej (jednakowej) średnicy,
– rur redukowanych symetrycznie,
– rur redukowanych mimośrodowo,
– wyoblenia z rurą odgałęzienia.
Do spawania miedzi stosuje się następujące rodzaje spawania:
– spawanie gazowe prętami spawalniczymi,
– spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego prętami spawalniczymi.

Natomiast  w  warunkach  występujących  na  budowie  stosowany  jest  podstawowy  rodzaj  spawania,  tj.
przy użyciu palnika acetylenowo-tlenowego.

Metoda  spawania  jak  i  metoda  lutospawania  są  technologiami  przystosowanymi  do  łączenia  rur  o
dużych średnicach, np. do celów przemysłowych. Przy wykonywaniu instalacji c.o. w zakresie średnic 10-54
mm metoda lutowania kapilarnego w zupełności zapewnia dostateczną szczelność połączeń.

W  montażu  instalacji  wodnych  z  rur  miedzianych  obowiązuje  zasada  stosowania  materiałów
jednorodnych w całej instalacji, tj. miedzi oraz takich jej stopów jak: mosiądze, brązy, miedzionikle.

Gwarancją  wykonania dobrej  jakości  instalacji  wodnych z rur  miedzianych jest  stosowanie  łączników i
rur  produkowanych  fabrycznie  oraz  posiadających  dokument  dopuszczający  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie. 

Kompensację  wydłużeń  cieplnych  rurociągów  miedzianych  uzyskuje  się  przez  zastosowanie:
kompensacji naturalnej albo kompensacji sztucznej.
Graniczna długość rurociągu nie wymagająca kompensacji wynosi 5,0 m.

Kompensację naturalną wydłużeń liniowych rurociągów miedzianych uzyskuje się przez zmianę kierunku
prowadzenia  przewodów i  właściwe  rozmieszczenie  punktów stałych,  a  także  prawidłowe  rozmieszczenie
uchwytów  przesuwnych,  tzn.  pozostawienie  odpowiedniej  długości  odcinka  swobodnego,  który  przejmie
wydłużenie Ä L przewodu ograniczonego punktami stałymi.

Kompensację  sztuczną  uzyskuje  się  przez  wbudowanie  w  rurociąg  elementów  instalacji  zwanych
kompensatorami;  podstawową  zasadą  przy  wbudowywaniu,  np.  kompensatora  U-kształtowego  jest
umieszczenie go w środku między punktami stałymi na przewodzie; kompensator powinien być mocowany
punktem  stałym  w  osi  symetrii  wierzchołka.  Natomiast  przy  układaniu  rurociągu,  np.  w  szachcie
instalacyjnym, gdzie jest mało miejsca powinien być wbudowany kompensator osiowy mieszkowy.

Konstrukcję punktu stałego dla rurociągów miedzianych wykonać wg zaleceń PN-93/C-04607. Rurociągi
układane  w  bruzdach  powinny  być  na  całej  długości  owinięte  taśmą  lub  osłoną  elastyczną,  szczególnie
zalecane  jest  stosowanie  rur  w  otulinie  fabrycznej,  która  zabezpiecza  rurociąg  przed  uszkodzeniem
mechanicznym na skutek tarcia o ścianki bruzdy i stanowi równocześnie izolację cieplną.

Rurociągi  układane  w  ścianach  pod  tynkiem  powinny  mieć  zwiększoną  grubość  otuliny  w  obszarach
łączników, np. trójników, kolan, łuków itp., by zapewnić w miarę swobodny ruch powodowany wydłużeniami
termicznymi.  Podobnie  rurociągi  układane  na  stropach  w  warstwach  podłogowych  powinny  być  na  całej
długości  zabezpieczone  osłoną  elastyczną  lub  rurą  osłonową  w  celu  oddzielenia  ich  od  bryły  budynku;
osłona taka pozwala na termiczne ruchy rur miedzianych.

W  celu  przedłużenia  żywotności  rurociągów  miedzianych,  należy  na  wlocie  instalacji  wodociągowej
wbudować  filtr  z  siatką  miedzianą  o  oczkach  50-80  mikrometrów,  zatrzymujący  zanieczyszczenia
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mechaniczne,  które  mogą  uszkadzać  ochronną  warstwę  tlenków  miedzi  na  wewnętrznej  powierzchni
rurociągów, a także uniemożliwiający przedostawanie się produktów korozji do wewnętrznej instalacji z rur
miedzianych.

W  zakresie  łączenia  z  innymi  materiałami:  nie  ma  żadnych  ograniczeń  w  łączeniu  w  jednej  instalacji
rurociągów  z  miedzi  i  z  tworzyw  sztucznych  oraz  elementów,  armatury  i  urządzeń  wykonanych  ze  stali
kwasoodpornej,  ze  stali  węglowej  platerowanej  stalą  kwasoodporną  oraz  ze  stali  stopowej  austenitycznej
odpornej na korozję.

5.2.2. Rurociąg z rur PP-R łączonych metodą zgrzewania
– przygotować  zgrzewarkę  poprzez  dobranie  odpowiednich  końcówek  grzejnych  i  nagrzanie  do

temperatury eksploatacyjnej (ok. 260°C),
– przyciąć równo końce przewodu (najlepiej nożycami specjalnymi) i zaznaczyć długość zgrzewania,
– odtłuścić i oczyścić powierzchnie zgrzewane,
– wsunąć  jednocześnie rurę  i  część  mufową  kształtki  na końcówki  zgrzewarki  bez obracania  i  używania

dużej siły podczas wciskania elementów,
– po  nagrzaniu  obu  elementów  wysunąć  je  z  końcówek  zgrzewarki  i  natychmiast  połączyć  ze  sobą,

również bez wykonywania obrotów elementów,
– odczekać  do  schłodzenia  połączenia  bez poruszania  elementami,  a  po  2  godzinach  można  napełniać

instalację cieczą grzejną,
– po upływie 24 godzin od zakończenia robót montażowych należy wykonać próbę ciśnieniową, przy czym

ciśnienie próby musi wynosić 150% ciśnienia roboczego instalacji.

5.2.3. Rurociąg z rur PEX-AL-PEX łączonych metodą zaprasowywania lub skręcania złączkami
– cięcie rury na wymiar nożycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,
– gięcie rury: ręczne ze sprężyną lub bez, albo gięcie giętarką ręczną lub elektryczną,
– przygotowanie końca rury do montażu kształtki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,
– osadzenie złączki a następnie jej zaprasowanie lub skręcenie, w zależności od systemu połączeń.

5.2.4. Rurociąg z rur z polibutylenu łączonych z wykorzystaniem złączki systemowej
– cięcie rury na wymiar nożycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,
– wsunięcie tulei usztywniającej rurę,
– zaznaczenie głębokości montażowej dla danej mufy,
– wsunięcie rury na pełną głębokość, a następnie próba jej wyszarpnięcia w celu trwałego zamocowania w

kształtce.
Najnowsze systemy posiadają dodatkowe uszczelnienie – pierścień O-ring pomiędzy złączką i rurą. Przy

uważnym demontażu nadają się one do ponownego zamontowania. System połączeń przy użyciu złączek
pozwala  na  wykonywanie  połączeń  instalacji  z  rur  z  tworzyw  sztucznych  z  instalacją  z  rur  miedzianych.
Ograniczeniem jest tutaj zakres średnic rur miedzianych – obecnie można dokonywać takich połączeń dla
średnic ř 15, 22 i 28 mm.

5.3. Organizacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego 
Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót:
– wykonywanie  prac  przez  wykwalifikowanych  instalatorów,  posiadających  potwierdzone  przez

wyznaczoną  jednostkę  uprawnienia  wykonawcze  (np.  certyfikat  wydany  przez  producenta  lub
„Książeczkę spawacza” z uprawnieniami w określonym, wymaganym zakresie),

– prace  o  znikomym  niebezpieczeństwie  można  wykonywać  w  pojedynkę,  natomiast  wszelkie  roboty
spawalnicze  wymagają  minimum  współpracy jednego  pomocnika.  Przy zorganizowaniu  pracy grupami
(zespołami)  liczebność  zespołu  należy  dostosować  optymalnie  do  rodzaju,  miejsca  i  warunków
bezpiecznego wykonywania robót,

– racjonalne urządzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem materiałów
instalacyjnych  (w  miejscu  montażu  wolny  pas  o  szerokości,  jeśli  to  jest  możliwe,  min.  60  cm,  dalej
materiały  i  sprzęt  najbardziej  potrzebne  w  danej  chwili,  a  następnie  zapasy  materiałowe  i  drogi
transportowe),

– zachowywanie zasad montażu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania różnych
rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach,

– zastosowanie  odpowiednich  rusztowań  lub  drabin  (technicznie  niezbędnych  i  ekonomicznie
uzasadnionych),

– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych i towarzyszących oraz
w  wymagany  przepisami  sprzęt  ochronny.  Szczególnie  wykonywanie  robót  spawalniczych  wymaga
rygorystycznego przestrzegania zasad bhp – stosowanie odpowiednich masek lub okularów ochronnych,
skórzanych fartuchów i rękawic oraz odpowiedniego obuwia,

– dostarczanie materiałów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wykluczający przestoje,
– zorganizowanie  robót  systemem  instalowania  równomiernego  (podział  instalacji  na  elementy

uzasadnione  technologicznie  np.  piony,  kondygnacje,  odgałęzienia  itp.  lub  wg  planu  ogólnego:
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„zasilanie-rurociągi-odbiorniki”),
– wykonawca  musi  posiadać  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał  techniczny,  a  także

dysponować osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

oraz  jako  wytyczne  w  PN-64/B-10400  „Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w  budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przystąpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji  centralnego ogrzewania wodnego należy spełnić  warunki
podane  w  punkcie  5.1  niniejszej  ST  oraz  przeprowadzić  badania  wyrobów  i  materiałów,  które  będą
wykorzystywane do wykonywania robót.

6.3. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Należy dokonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych dla robót,
które  koniecznie  należy  wykonać  przed  rozpoczęciem  robót  instalacyjnych  centralnego  ogrzewania
wodnego. 
Badania materiałów
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:
– deklaracji zgodności lub certyfikatów,
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,
– deklaracji producentów stosowanych wyrobów.

Konieczne  jest  sprawdzenie  czy  deklarowane  lub  zbadane  przez  producenta  parametry  techniczne
odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiały,  których  jakość  budzi  wątpliwości  mogą  być  zbadane  na  wniosek  zamawiającego  przez
niezależne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania
wodnego z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. 

Badania  te  w  szczególności  powinny  dotyczyć  sprawdzenia  prawidłowości  montażu  rurociągów  ze
względu na miejsce  ułożenia  i  stosowane przekroje  przewodów oraz sposoby ich  zamocowania  i  rodzaje
materiałów montowanych rur. 

Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:
– ilości,
– wymiaru charakterystycznego np. średnicy, długości grzejnika, itp.,
– spełnienia dodatkowych zastrzeżeń np. zawór kątowy, wymiary oczek siatki filtrującej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczególności w zakresie:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  wraz  z  wprowadzonymi  zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– jakości wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystać  wyniki  badań  dokonanych  wcześniej  oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
Badania polegają m.in. na:
a) sprawdzeniu zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych

instalacji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz  ze  zmianami  naniesionymi  w
dokumentacji  powykonawczej;  sprawdzenia  zgodności  dokonuje  się  na  podstawie  oględzin
zewnętrznych  i  pomiarów;  pomiar  długości  rurociągów  przeprowadza  się  z  dokładnością  do  10  mm,
elementy  pozostałe  należy  policzyć  z  dokładnością  do  jednej  sztuki.  Ilości  normatywne  niektórych
elementów instalacji mogą być uzależnione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zależą od
ilości  innych  materiałów  np.  ilość  podparć/mb  rurociągu.  Jednocześnie  nie  są  wyszczególnione  w
„Przedmiarze  robót”,  dlatego  po  ich  przeliczeniu  należy  sprawdzić  ilości  wymagane  w  materiałach
źródłowych.

b) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „ na zimno”
Próby  ciśnieniowe  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  należy  przeprowadzić  zgodnie  z
wytycznymi producenta rur.

Każdy producent powinien podać parametry próby ciśnieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzystać z
informacji źródłowej, którą można dołączyć jako załącznik do niniejszej ST. Można także wykonać próbę
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ciśnieniową  według  procedury  standardowej,  określonej  w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i
odbioru  instalacji”.  Próbę  przeprowadza  się  po  zmontowaniu  instalacji,  przy  ciśnieniu  półtora  razy
większym od ciśnienia roboczego (ciśnienie próbne), nie większym jednak od ciśnienia maksymalnego
dla poszczególnych elementów systemu.

Ze  względu  na  możliwość  termicznych  i  ciśnieniowych  odkształceń  przewodów  próby  dzielimy  na
wstępną i zasadniczą.

Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut) należy w instalacji dwukrotnie
wytworzyć ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej w ciągu następnych
30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara.

Próba  zasadnicza  powinna  się  odbyć  zaraz  po  próbie  wstępnej  i  trwać  2  godziny.  W  tym  czasie
dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 0,2
bara.
Uwaga! Podczas przeprowadzania próby należy odłączyć od instalacji elementy dopuszczone do pracy
przy niższym ciśnieniu, na przykład przeponowe naczynie wzbiorcze.

c) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „na gorąco”
Próbę  ciśnieniową  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  „na  gorąco”  należy  przeprowadzić  po
pozytywnym wyniku próby „na zimno”. Obejmuje ona:

– uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
– wyregulowanie przepływu czynnika grzejnika (przez rurociągi  i  grzejniki)  dla  uzyskania  założonych

temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe  zasady  obmiaru  robót  instalacyjnych  przy  wykonywaniu  instalacji  centralnego
ogrzewania wodnego

7.2.1. Ilości poszczególnych typów i wielkości charakterystycznych (średnic) rur oblicza się w metrach wg
wymiarów  sprawdzonych  na  budowie,  a  podanych  w  dokumentacji  projektowej.  Obmiaru  niektórych  rur
dokonuje  się  w  innych  jednostkach,  zależnych  od  podstawy  wyceny  lub  wytycznych  producenta  np.  rury
przyłączne w sztukach lub kompletach.

Przy wykonywaniu połączeń spawanych rurociągów o większych średnicach nominalnych (powyżej ř 40
mm  i  grubości  ścianki  ponad  3,2  mm)  oprócz  ilości  układanych  rur,  należy  policzyć  ilość  sztuk
występujących złącz spawanych, przy czym:
– długość  rurociągów  mierzy  się  wzdłuż  ich  osi,  do  ogólnej  długości  rurociągów  wlicza  się  długości  rur

przyłącznych do grzejników (gałązek), armaturę łączoną na gwint i łączniki,
– do długości rurociągów nie wlicza się wydłużek i urządzeń,
– zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach,
– całkowitą długość rurociągów przy próbach instalacji centralnego ogrzewania na szczelność  (na zimno)

lub  próbach  na  gorąco  stanowi  suma  długości  rurociągów  zasilających  i  powrotnych  w  ogrzewaniach
wodnych,

7.2.2. Ilości  pozostałych  elementów  oblicza  się  w  sztukach,  kompletach,  złączach  wg  wytycznych
podstawy  wyceny.  Badania  szczelności  instalacji  mogą  być  odniesione  do  łącznej  długości  rurociągów
stanowiących instalację.

7.2.3. W  przypadkach  niejasności  należy  sporządzać  obmiary  robót  w  jednostkach  podanych  nad
poszczególnymi  tablicami  katalogów,  stanowiącymi  podstawy  wyceny  poszczególnych  pozycji
kosztorysowych (przedmiarowych).

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy wykonywaniu  instalacji  centralnego ogrzewania  wodnego istotnymi  elementami  ulegającymi  zakryciu
są  wszelkie rurociągi  i  elementy sieci  prowadzone w bruzdach lub  szachtach ścian  i  stropów oraz części
składowe  elementów,  które  dalej  traktowane  są  jako  komplet  np.  napęd  (siłownik)  zaworu  sterowanego
automatycznie

W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.,  a  wyniki  badań  porównać  z
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać  elementy ulegające zakryciu za
wykonane prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  i  zezwolić  na
przystąpienie do następnych robót instalacyjnych.
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Praktycznie  najbardziej  miarodajne  będzie  sprawdzenie  szczelności  instalacji  –  próba  ciśnieniowa  „na
zimno”  i  dlatego  należy  tak  zorganizować  prace,  aby  pozytywny  wynik  tej  próby  umożliwił  dalsze  prace
związane z „zakrywaniem” instalacji.

Jeżeli  jakikolwiek  wynik  badania  jest  negatywny,  takie  roboty  ulegające  zakryciu  nie  powinny  być
odebrane.  W  takim  przypadku  należy ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór  częściowy robót  jest  dokonywany przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika  budowy i
może  stanowić  podstawę  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  (jeśli  strony  przyjęły  taką  formę
rozliczenia robót).

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone  przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badań  skutkuje tym, że roboty przy wykonywaniu instalacji  centralnego
ogrzewania wodnego nie zostaną przyjęte.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z wymaganiami

określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty
wadliwe ponownie do odbioru,

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz trwałości
elementów instalacji, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
wadliwie wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtórnego zgłoszenia do
odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  robót  instalacyjnych  centralnego  ogrzewania

wodnego z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy

zamawiającym a wykonawcą.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo.  Instalacje  centralnego  ogrzewania.
Terminologia.

2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo.  Temperatury  ogrzewanych  pomieszczeń  w
budynkach.

3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie  instalacji  ogrzewań  wodnych.
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Wymagania.

4. PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

5. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji
ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.

6. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji
ogrzewań  wodnych  systemu  zamkniętego  z  naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

7. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.

8. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji
ogrzewań  wodnych  systemu  zamkniętego  przyłączonych  do
sieci cieplnych. Wymagania.

9. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji
ogrzewań  wodnych  i  wodnych  zamkniętych  systemów
ciepłowniczych. Badania.

10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  rurociągów,
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

11. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

12. PN-H-74220:1984 Rury  stalowe  bez  szwu,  ciągnione  i  walcowane  na  zimno  –
ogólnego przeznaczenia.

13. PN-H-74219:1961 Rury  stalowe  bez  szwu,  gładkie  –  ogólnego  przeznaczenia
jakościowe.

14. PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
płynów wodnych.

15. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania – Grzejniki żeliwne – Człony.

16. PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane.

17. PN-H-83131-08:1992 Centralne  ogrzewanie  –  Grzejniki  członowe  odlewane  –
Uszczelki.

18. PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane – Korki i
złączki.

19. PN-EN 10246-7:2006 Badania  nieniszczące  rur  stalowych.  Część  7:  Automatyczne
badanie ultradźwiękowe rur  stalowych bez szwu i  spawanych
(z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia
nieciągłości wzdłużnych na całym obwodzie.

20. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie  systemami  ogrzewania.  Część  5:  Start-stopowe
programatory dla systemów grzewczych.

21. PN-EN 14597:2007 Urządzenia sterowania temperaturą i ograniczniki temperatury
systemów  wytwarzania  ciepła  (systemów  centralnego
ogrzewania).

22. PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje  do  systemów  przewodów  rurowych  z  tworzyw
termoplastycznych.  Część  1:  Oznaczanie  właściwości  błony
klejowej.

23. PN-EN ISO 15875-1:2005/
A1:2008

Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X).
Część 1: Wymagania ogólne.

24. PN-EN ISO 15875-2:2005/
A1:2008

Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X).
Część 2: Rury.

25. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X).
Część 3: Kształtki.

26. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X).
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Część 5: Przydatność systemu do stosowania.

27. PN-EN 12828:2006 Instalacje  ogrzewcze w budynkach  –  Projektowanie  wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2087 z późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i
Nr 228, poz. 1513),

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i
rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),

- 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 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

- 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),

- 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  późn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  CPV

45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
– Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania – wyd. COBRTI INSTAL.
– Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – wyd. COBRTI INSTAL.
– Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych – wyd. COBRTI INSTAL.
– Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych – wyd. COBRTI INSTAL.
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STWiOR E:01
ROBOTY  W  ZAKRESIE  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH

WEWNĘTRZNYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  układaniem  i  montażem  elementów  instalacji  elektrycznej  (układanie  kabli  i  przewodów,
montaż osprzętu i opraw).

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  dotyczą  zasad  wykonywania  i  odbioru  robót
związanych z:

– układaniem  kabli  i  przewodów  elektrycznych,  w  tym  szynoprzewodów  montowanych  poza
rozdzielnicami,

– montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,

wraz  z  przygotowaniem  podłoża  i  robotami  towarzyszącymi,  dla  obiektów  kubaturowych  oraz  obiektów
budownictwa  inżynieryjnego.  ST  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  robót
związanych z:

– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,

– wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podłoża  (w  szczególności  roboty
murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),

– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją  techniczną  wszystkich elementów wyznaczonych
w dokumentacji,

– ułożeniem  drutu  stalowego  (dla  instalacji  prowadzonych  w  rurkach  lub  kanałach  zamkniętych),
ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych),

– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich  wyznaczonych  kabli  i
przewodów,

– przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami  kwalifikującymi
montowany element instalacji elektrycznej,

– nie dotyczą:

·  wysokonapięciowych reklam świetlnych zasilanych niskim napięciem (nazywanych neonówkami),

·   urządzeń  z  reklamami  świetlnymi  i  rurami  jarzeniowymi,  zasilanych  napięciem  znamionowym  o
wartości większej niż 1 kV w stanie bezobciążeniowym, lecz nieprzekraczającej 10 kV.

1.4.Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4.  a  także  podanymi
poniżej:

Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego  wyrobu,  w  zakresie  parametrów  technicznych,  jakości,  wymogów  bezpieczeństwa,  wielkości
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i
prób oraz odbiorów i rozliczeń.

Aprobata  techniczna  –  dokument  stwierdzający  przydatność  dane  wyrobu  do  określonego  obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań
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dla potwierdzenia tych wymagań.

Deklaracja  zgodności  –  dokument  w  formie  oświadczenia  wydany  przez  producenta,  stwierdzający
zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami  lub
specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.

Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  przez  upoważnioną  jednostkę  badającą  (certyfikującą),
stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami,
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

Część  czynna  –  przewód  lub  inny  element  przewodzący,  wchodzący  w  skład  instalacji  elektrycznej  lub
urządzenia,  który  w  warunkach  normalnej  pracy  instalacji  elektrycznej  może  być  pod  napięciem  a  nie
spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).

Połączenia  wyrównawcze  –  elektryczne  połączenie  części  przewodzących  dostępnych  lub  obcych  w  celu
wyrównania potencjału. 

Kable  i  przewody  –  materiały  służące  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,  impulsów
elektrycznych w wybrane miejsce. 

„Przewody powinny być  oznaczone  zgodnie  z  EN 60446.  Jeżeli  niezbędna  jest  identyfikacja  zacisków,  to
powinny być one oznaczone zgodnie z EN 60445”.

„Jeżeli instalacja jest wykonywana przy użyciu nowych materiałów, wynalazków lub metod prowadzących do
odstępstw  od  zasad  dokumentu  wieloczęściowego  HD  60364,  to  wynikowy  stopień  bezpieczeństwa
instalacji nie powinien być mniejszy niż uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczęściowym  HD 60364”.

Oprzewodowanie powinno kończyć się w:

– puszce, która spełnia wymagania odpowiedniej części EN 60670; lub

– urządzeniu  do  przyłączenia  gniazdka  oprawy  oświetleniowej  (DCL)  zgodnie  z  IEC  61995-1
umieszczonym w puszce; lub

– urządzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przyłączania bezpośrednio do systemu oprze wodowania,

– w  sufitach  podwieszanych  jedna  skrzynka  przyłączeniowa  może  być  użyta  dla  kilku  opraw
oświetleniowych.

Przewód neutralny – „W pewnych przypadkach i w określonych warunkach funkcję przewodu neutralnego i
ochronnego mogą być zespolone w jednym przewodzie [patrz określenie przewodu PEN 826-13-25)]”.

Osprzęt  instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu
przewodów,  ułatwiający  ich  montaż  oraz  dotarcie  w  przypadku  awarii,  zabezpieczający  przed
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:

– przepusty kablowe i osłony krawędzi,

– drabinki instalacyjne,

– koryta i korytka instalacyjne,

– kanały i listwy instalacyjne,

– rury instalacyjne,

– kanały podłogowe,

– systemy mocujące,

– puszki elektroinstalacyjne,

– końcówki kablowe, zaciski i konektory,

–  pozostały  osprzęt  (oznaczniki  przewodów,  linki  nośne  i  systemy  naciągowe,  dławice,  złączki  i  szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urządzenia  elektryczne  –  wszelkie  urządzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej  przeznaczone  do
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki  energii  elektrycznej  –  urządzenia  przeznaczone  do  przetwarzania  energii  elektrycznej  w  inną
formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).

Klasa  ochronności  –  umowne  oznaczenie,  określające  możliwości  ochronne  urządzenia,  ze  względu  na
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

Złącze  instalacji  oświetlenia  zewnętrznego  –  „Złączem  instalacji  oświetlenia  zewnętrznego  jest  punkt  jej
zasilania  energią  elektryczną  przez  dostawcę  lub  początek  obwodu  zasilającego  wyłącznie  instalację
oświetlenia zewnętrznego”.
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Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania światła emitowanego przez
jedną  lampę  lub  kilka  lamp  zawierające  wszystkie  elementy  niezbędne  do  podtrzymania,  mocowania  i
zabezpieczenia  lamp  oraz  zawierające,  w  razie  potrzeby,  obwody  pomocnicze  wraz  z  elementami
potrzebnymi do ich podłączenia do sieci zasilającej, lecz nie zawierające samych lamp”.

Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów
instalacji  elektrycznej  oraz  przed  przedostaniem  się  ciał  stałych,  wnikaniem  cieczy  (szczególnie  wody)  i
gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwód elektryczny (instalacji elektrycznej) – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze
źródłem  energii  elektrycznej  za  pomocą  chronionego  przed  przetężeniem  wspólnym  zabezpieczeniem
kompletu  odpowiednio  połączonych  przewodów  elektrycznych.  Obejmuje  przewody  czynne,  przewody
ochronne  (jeżeli  są),  urządzenia  ochronne  i  przyłączoną  aparaturę  łączeniową,  sterowniczą  i  akcesoria.
Przewód ochronny może być wspólny dla różnych obwodów.

Przygotowanie podłoża – zespół  czynności  wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu  instalacyjnego,
urządzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,  układaniem  kabli  i  przewodów  mający  na  celu
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:

– wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

– kucie kucie bruzd i wnęk,

– osadzanie osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

– montażu montaż uchwytów do rur i przewodów,

– montaż montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,

– montaż montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

– oczyszczenie oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami technicznymi i  poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  ustaleniu  pożądanego
standardu  wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów  technicznych  założonych  w  dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza  się  zamieszczenie  rozwiązań  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych  producentów  pod
warunkiem:

– spełniania tych samych właściwości technicznych,

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości  materiałów,  ich pozyskiwania i  składowania  podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i  montażu instalacji,  urządzeń  elektrycznych i  odbiorników energii  elektrycznej  w obiektach
budowlanych  należy  stosować  przewody,  kable,  osprzęt  oraz  aparaturę  i  urządzenia  elektryczne
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  uznaje  się  wyroby,  dla  których  producent  lub  jego  upoważniony
przedstawiciel:

– dokonał  oceny zgodności  z wymaganiami  dokumentu  odniesienia  według określonego  systemu oceny
zgodności,

– wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane  specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone
do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe  opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów  bezpieczeństwa
Międzynarodowej  Komisji  ds.  Przepisów  Dotyczących  Zatwierdzenia  Sprzętu  Elektrycznego  (CEE),
aprobaty techniczne,
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– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu  umieszczonego  w
określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpieczeństwa,

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją  projektową,  sporządzoną  przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia  do  stosowania  w budownictwie  i  uwzględnienia  ich  w zatwierdzonym  projekcie  dotyczącym
montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca  się,  aby  kable  energetyczne  układane  w  budynkach  posiadały  izolację  wg  wymogów  dla  rodzaju
pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 

Napięcia  znamionowe  dla  linii  kablowych:  0,6/1  kV;  3,6/6  kV;  6/10  kV;  8,7/15  kV;  12/20 kV;  18/30  kV,  a
przekroje żył: 16 do 1000 mm˛.

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe,
w  osłonach  lub  bez,  klejonych  bezpośrednio  do  podłoża  lub  układanych  na  linkach  nośnych,  a  także
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu.

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów,
przekroje układanych przewodów mogŕ wynosić  (0,35) 0,4 do 240 mm˛, przy czym zasilanie energetyczne
budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm˛.

Jako materiały przewodzące można stosować  miedź i  aluminium, przy czym dla przekroju żył  do 10 mm˛
należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.

Przewody  szynowe  służą  do  zasilania  wewnętrznych  magistrali  energetycznych,  obsługujących  duże
rozdzielnice  instalacyjne,  odbiorniki  wielkiej  mocy  lub  ich  grupy,  obwody  rozdzielcze  dla  dużej  liczby
odbiorników  zamontowanych  w  ciągach  np.  zasilanie  dużej  ilości  silników  lub  opraw  oświetleniowych
zamontowanych liniowo.

Jako  materiały  przewodzące  szynoprzewodów  można  stosować  miedź  i  aluminium  (aluminium  pokryte
niklem  i  ocynowane);  szynoprzewody  można  montować  wykonane  w  obudowie  o  określonym  stopniu
ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów

Przepusty  kablowe  i  osłony krawędzi  –  w  przypadku  podziału  budynku  na  strefy  pożarowe,  w  miejscach
przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji
wsporczych  należy stosować  przepusty ochronne.  Kable  i  przewody układane  bezpośrednio  na  podłodze
należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).

Drabinki  instalacyjne  wykonane  z  perforowanych  taśm  stalowych  lub  aluminiowych  jako  mocowane
systemowo  lub  samonośne  stanowią  osprzęt  różnych  elementów  instalacji  elektrycznej.  Pozwalają  na
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich
budować skomplikowane ciągi drabinkowe. 

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz
z tworzyw sztucznych w formie prostej  lub grzebieniowej  o szerokości  50 do 600 mm.  Wszystkie  rodzaje
koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii
oraz  zapewniające  utrudniony  dostęp  do  kabli  i  przewodów  dla  nieuprawnionych  osób.  Systemy  koryt
metalowych  posiadają  łączniki  łukowe,  umożliwiające  płynne  układanie  kabli  sztywnych  (np.  o  większych
przekrojach żył).

Kanały i  listwy instalacyjne  wykonane  z  tworzyw sztucznych,  blach  stalowych  albo  aluminiowych  lub  jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe,
sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60şC. Wymiary kanałów i
listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do
256  (300)  mm,  jednocześnie  kanały  o  większej  szerokości  posiadają  przegrody  wewnętrzne  stałe  lub
mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym
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kanale  lub  listwie.  Zasady  instalowania  równoległego  różnych  sieci  przy  wykorzystaniu  kanałów  i  listew
instalacyjnych  należy  przyjąć  wg  zaleceń  producenta  i  zaleceń  normy.  Kanały  pionowe  o  wymiarach  –
wysokość  176  do  2800  mm  występują  w  odmianie  podstawowej  i  o  podwyższonych  wymaganiach
estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy:
ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 

Rury  instalacyjne  wraz  z  osprzętem  (rozgałęzienia,  tuleje,  łączniki,  uchwyty)  wykonane  z  tworzyw
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej
powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej  temperaturze  gazy  nie  są  szkodliwe  dla  człowieka.  Rurowe  instalacje  wnętrzowe  powinny  być
odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60şC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają
stosowania  rur  z  tworzyw  sztucznych  lekkich  i  średnich.  Jednocześnie  podłączenia  silników  i  maszyn
narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur
instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do
wspólnej  rury  instalacyjnej.  Rury  z  tworzyw  sztucznych  mogą  być  gładkie  lub  karbowane  i  jednoczeúnie
gićtkie  lub  sztywne;  úrednice  typowych  rur  gůadkich:  od  ¸  16  do  ř  63  mm  (większe  dla  kabli  o  dużych

przekrojach żył  wg potrzeb do 200 mm2) natomiast  úrednice  typowych rur  karbowanych:  od  ¸  16  do ř  54
mm.  Rury  stalowe  czarne,  malowane  lub  ocynkowane  mogą  być  gładkie  lub  karbowane  –  średnice
typowych rur gładkich (sztywnych): od ř 13 do ř 42 mm, średnice typowych rur karbowanych gićtkich: od ¸ 7
do  ř  48  mm  i  sztywnych  od  ř  16  do  ř  50  mm.  Dla  estetycznego  zamaskowania  kabli  i  przewodów  w
instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane
rury z tworzyw sztucznych.

Kanały  podłogowe  poziome  o  wymiarach  –  szerokość  200,  250,  300,  350  i  400  mm  należy  wykonane  z
tworzyw  sztucznych,  blach  aluminiowych  jako  perforowane  lub  pełne.  Osprzęt  kanałów  podłogowych
stanowią  elementy  ułatwiające  prowadzenie  instalacji  oraz  pokrywy  i  podůogowe  punkty  aktywacyjne
(wyposaýenie  uýytkowe)  jak  ramki  i  puszki  montaýowe  wraz  z  wypustami  do  montaýu  osprzćtu
podtynkowego,  z  pierúcieniem  ¸  45  mm,  różnego  typu  i  innego.  Montaż  kanałów  podłogowych  może
odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115
mm  –  z  możliwością  regulacji  do  25  mm  rzędnej  góry  kanału),  a  także  w  podłogach  pustakowych  lub
podniesionych. 

2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty  do  mocowania  kabli  i  przewodów  –  klinowane  w  otworze  z  elementem  trzymającym  stałym  lub
zaciskowym,  wbijane  i  mocowane  do  innych  elementów  np.  paski  zaciskowe  lub  uchwyty  kablowe
przykręcane;  stosowane  głównie  z  tworzyw  sztucznych  (niektóre  elementy  mogą  być  wykonane  także  z
metali).

Uchwyty  do  rur  instalacyjnych  –  wykonane  z  tworzyw  i  w  typowielkościach  takich  jak  rury  instalacyjne  –
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników
instalacyjnych,  występują  jako  łączące,  przelotowe,  odgałęźne  lub  podłogowe  i  sufitowe.  Wykonane  są  z
materiałów  o  wytrzymałości  elektrycznej  powyżej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie
podtrzymują  płomienia,  a  wydzielane  w  wysokiej  temperaturze  przez  puszkę  gazy  nie  są  szkodliwe  dla
człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest
od  systemu instalacyjnego.  Ze  względu  na  system  montażu  –  występują  puszki  natynkowe,  podtynkowe,
natynkowo  –  wtynkowe,  podłogowe.  W  zależnoúci  od  przeznaczenia  puszki  muszŕ  speůniaă  nastćpujŕce
wymagania co do ich wielkoúci: puszka sprzćtowa ¸ 60 mm, sufitowa lub końcowa ř 60 mm lub 60x60 mm,
rozgaůćęna lub  przelotowa ¸  70  mm  lub  75 x  75  mm  –  dwu-  trzy-  lub  czterowejúciowa  dla  przewodów o
przekroju ýyůy do 6 mm˛. Puszki elektroinstalacyjne do montaýu gniazd i ůŕczników instalacyjnych powinny
byă przystosowane do mocowania osprzćtu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak
aluminium,  miedź,  mosiądz,  montowane  poprzez  zaciskanie,  skręcanie  lub  lutowanie;  ich  zastosowanie
ułatwia  podłączanie  i  umożliwia  wielokrotne  odłączanie  i  przyłączanie  przewodów  do  instalacji  bez
konieczności  każdorazowego  przygotowania  końców  przewodu  oraz  umożliwia  systemowe  izolowanie  za
pomocą osłon izolacyjnych. 

Pozostały  osprzęt  –  ułatwia  montaż  i  zwiększa  bezpieczeństwo  obsługi;  wyróżnić  można  kilka  grup
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzęt instalacyjny

1.  Łączniki  ogólnego  przeznaczenia  wykonane  dla  potrzeb  instalacji  podtynkowych,  natynkowych  i
natynkowo-wtynkowych:

· Łączniki podtynkowe powinny być  przystosowane do instalowania w puszkach ¸  60 mm za pomocą



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

90

wkrętów lub „pazurków”.

· Łączniki  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  przygotowane  są  do  instalowania  bezpośrednio  na
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.

· Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2.

· Obudowy  łączników  powinny  być  wykonane  z  materiałów  niepalnych  lub  niepodtrzymujących
płomienia.

· Podstawowe dane techniczne:

– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

– prąd znamionowy: do 10 A,

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:

· Gniazda  podtynkowe  1-fazowe  powinny  zostaą  wyposażone  w  styk  ochronny  i  przystosowane  do
instalowania w puszkach ¸ 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”.

· Gniazda  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  1-fazowe  powinny  być  wyposażone  w  styk  ochronny  i
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.

Gniazda  natynkowe  3-fazowe  muszą  być  przystosowane  do  5-cio  żyłowych  przewodów,  w  tym  do
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski  do połączenia  przewodów winny umożliwiać  wprowadzenie  przewodów o  przekroju  od  1,5÷6,0

mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

– prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzęt oświetleniowy

Montaż  opraw  oświetleniowych  należy  wykonywać  na  podstawie  projektu  oświetlenia,  zawierającego  co
najmniej:

– dobór opraw i źródeł światła,

– plan rozmieszczenia opraw,

– rysunki sposobu mocowania opraw,

– plan instalacji zasilającej oprawy,

– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,

– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.

Oprawy  oświetleniowe  należy  dobierać  z  katalogów  producentów,  odpowiednio  do  potrzeb
oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach ochronności
przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty  sufitowe  i  ścienne  powinny być  przystosowane  do  instalowania  opraw  oświetleniowych,  przy

czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie może
być  mniejsze  od  750  V  jeśli  przewody układane  są  w  rurkach  stalowych  lub  otworach  prefabrykowanych
elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła:

– do żarówek,

– do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),

– do lamp rtęciowych wysokoprężnych,
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– do lamp sodowych,

– do lamp ksenonowych.

Pod  względem  ochrony  przed  dotknięciem  części  opraw  będących  pod  napięciem  oraz
przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze
stopniami ochrony:

– zwykła IP 20

– zamknięta IP 4X

– pyłoodporna IP 5X

– pyłoszczelna IP 6X

– kroploodporna IP X1

– deszczodporna IP X3

– bryzgoodporna IP X4

– strugoodporna IP X5

– wodoodporna IP X7

– wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza się ,  że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania dotyczące
ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą
pyłoszczelną  i  bryzgoodporną  w części,  gdzie znajduje się  lampa oraz  zwykłą  i  deszczodporną  w części,
gdzie znajduje się osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych) . 

2.2.7. Sprzęt do innych instalacji

Należy stosować następujący sprzęt do instalacji:

– przyzywowej (dzwonki, gongi),

– telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

– antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) SST,

– 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,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych  prefabrykatów  również
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  montażowych  –  wyrobów  i  materiałów  nieznanego
pochodzenia.

2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych

Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W  szczególności kable i przewody należy przechowywać  na bębnach (oznaczenie „B”)  lub w krążkach
(oznaczenie  „K”),  końce  przewodów  producent  zabezpiecza  przed  przedostawaniem  się  wilgoci  do
wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać
w  oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych.  Szczególnie  należy  chronić  przed
wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być  suche  i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
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3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,
pkt 4

4.2.Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować  ostrożność  aby nie
uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą
dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

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

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z dokumentacją  techniczną  i  umową  oraz
za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaż przewodów instalacji elektrycznych

Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie montażowej,

– złożenie na miejscu montażu wg projektu,

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,

– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i
stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów  instalacyjnych,  wykonanie  ślepych
otworów  poprzez  podkucie  we  wnęce  albo  kucie  ręczne  lub  mechaniczne,  wiercenie  mechaniczne
otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,

– osadzenie  kołków  osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  śrub  kotwiących  lub  wsporników,  konsoli,
wieszaków wraz z zabetonowaniem,

– montaż  na  gotowym  podłożu  elementów  osprzętu  instalacyjnego  do  montażu  kabli  i  przewodów  (pkt
2.2.2.),

– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich  układania.  Przy  kształtowaniu  łuku  spłaszczenie  rury  nie  może  być  większe  niż  15%  wewnętrznej
średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie),

– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu
ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć  wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy
wprowadzanych rur,

– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,

– wciąganie  do  rur  instalacyjnych  i  kanałów  zakrytych  drutu  stalowego  o  średnicy  1,0  do  1,2  mm  dla
ułatwienia  wciągania  kabli  i  przewodów  wg  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej)  SST,  układanie  (montaż)  kabli  i  przewodów  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i
charakterystyką  podaną  w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST.  W
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przypadku  łatwości  wciągania  kabli  i  przewodów,  wciąganie  drutu  prowadzącego,  stalowego  nie  jest
konieczne. Przewody muszą  być  ułożone swobodnie i  nie mogą  być  narażone na naciągi  i  dodatkowe
naprężenia,

– oznakowanie  zgodne  wytycznymi  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)
SST  lub  normami  (PN-EN  60446:2004  Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu
człowieka z maszyną,  oznaczanie i  identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa
ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

5.3.Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej

Te  elementy  instalacji  montować  w  końcowej  fazie  robót,  aby  uniknąć  niepotrzebnych  zniszczeń  i
zabrudzeń.  Oprawy  do  stropu  montować  wkrętami  zabezpieczonymi  antykorozyjnie  na  kołkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej montowanego na ścianach.

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów
1-fazowych.

Mocowanie  puszek  w  ścianach  i  gniazd  wtykowych  w  puszkach  powinno  zapewniać  niezbędną
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.

Gniazda  wtykowe  i  wyłączniki  należy  instalować  w  sposób  nie  kolidujący  z  wyposażeniem
pomieszczenia.

W  sanitariatach  należy  przestrzegać  zasady  poprawnego  rozmieszczania  sprzętu  z  uwzględnieniem
przestrzeni ochronnych.

Położenie  wyłączników  klawiszowych  należy  przyjmować  takie,  aby  w  całym  pomieszczeniu  było
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował
u góry.

Przewody do  gniazd  wtykowych  2-biegunowych  należy podłączać  w  taki  sposób,  aby przewód  fazowy
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.

Przewód  ochronny  będący  żyłą  przewodu  wielożyłowego  powinien  mieć  izolację  będącą  kombinacją
barwy zielonej i żółtej.

Typy  opraw,  trasy  przewodów  oraz  sposób  ich  prowadzenia  wykonać  zgodnie  z  planami  instalacji  i
schematami.

5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych

Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał  elektryczny,  należy
wykonać  instalacje  połączeń  wyrównawczych.  Instalacja  ta  składa  się  z  połączenia  wyrównawczego:
głównego  (główna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego  (dodatkowego  –  dla  części  przewodzących,
jednocześnie  dostępnych)  i  nieuziemionego.  Elementem  wyrównującym  potencjały  jest  przewód
wyrównawczy.

Połączenia  wyrównawcze  główne  i  miejscowe  należy  wybrać  łącząc  przewody  ochronne  z  częściami
przewodzącymi innych instalacji.

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do  głównej  szyny  uziemiajacej  podłączyć  rury  ciepłej  i  zimnej  wody,  centralnego  ogrzewania  itp.,
sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. 

W  przypadku  niemożności  dokonania  połączenia  bezpośredniego,  pomiędzy elementami  metalowymi,
należy stosować iskierniki. 

Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe
należy  stosować  odgromniki  zaworowe  pomiędzy  przewodami  fazowymi  a  uziemieniem  instalacji
piorunochronnej.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt 6

6.2.  Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  pomontażowych  badań  kabli  i  przewodów  zawarty  jest  w  PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.  Ponadto należy wykonać  sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych
polegających na kontroli:

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

– stanu  kanałów  i  listew  kablowych,  kabli  i  przewodów,  osprzętu  instalacyjnego  do  kabli  i  przewodów,
stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,

– poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji  elektrycznej  potwierdzonych
protokołem przez wykonawcę montażu,

– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,

– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,

– pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ.  Pomiaru należy dokonać  miernikiem
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.

Po  wykonaniu  oględzin  należy sporządzić  protokóły  z  przeprowadzonych  badań  zgodnie  z  wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  aparaty  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań  zostały  wbudowane  lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

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

7.2.  Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej

Obmiaru  robót  dokonuje  się  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostki  miary  odpowiadające
zawartym w dokumentacji i tak:

– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

– dla kabli i przewodów: m, 

– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,

– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,

– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.  W  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  dla  robót  montażowych  instalacji  elektrycznej  opracowanej
dla  konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  można  ustalić  inne  szczegółowe  zasady  przedmiaru  i
obmiaru przedmiotowych robót 

W  szczególności  można  przyjąć  zasady  podane  w  katalogach  zawierających  jednostkowe  nakłady
rzeczowe dla odpowiednich robót.
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8. ODBIÓR ROBÓT

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

8.2.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór  międzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zakończeniu  danego  etapu  robót  mających  wpływ  na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

– przygotowanie  podłoża  do  montażu  kabli  i  przewodów,  łączników,  gniazd,  opraw  oświetleniowych,
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,

– instalacja,  której  pełne  wykonanie  uwarunkowane  jest  wykonaniem  robót  przez  inne  branże  lub
odwrotnie,  gdy  prace  innych  branż  wymagają  zakończenia  robót  instalacji  elektrycznej  np.  zasilanie
pomp.

8.2.2. Odbiór częściowy

Należy  przeprowadzić  badanie  pomontażowe  częściowe  robót  zanikających  oraz  elementów  urządzeń,
które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania
po całkowitym ukończeniu prac.

Podczas  odbioru  należy sprawdzić  prawidłowość  montażu  oraz  zgodność  z  obowiązującymi  przepisami  i
projektem:

– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiór końcowy

Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy  przeprowadzić  po
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

– dla  napięć  powyżej  1  kV  pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  oraz  sprawdzenie  oznaczenia  kabla,
ciągłości  żył  i  zgodności  faz,  próba  napięciowa  kabla.  Badania  napięciem  probierczym  wykonuje  się
tylko jeden raz.

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 9

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych.

2. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).

3. PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji
elektrycznych.

4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych
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charakterystyk, definicje.

5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część
4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa –
Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

6. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed skutkami oddziaływania cieplnego.

7. 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.

8. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Odłączanie izolacyjne i łączenie.

9. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Stosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo – Postanowienia ogólne-Środki
ochrony przed prądem przetężeniowym.

11. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –
Postanowienia ogólne.

12. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

13. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

15. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

16. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne
wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje
oświetleniowe.

17. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczeństwa.

18. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i
basen natryskowy.
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19. PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

20. PN-IEC 60364-7-702:1999/
Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

21. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

22. PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

23. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub
lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

24. PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków
urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne
zasady systemu alfanumerycznego.

25. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów
barwami albo cyframi.

26. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod
IP).

27. PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych
w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady,
wymagania i badania.

28. PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do
użytku domowego i podobnego. Część 1:
Wymagania ogólne.

29. PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe
i przewody pośredniczące.

30. PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych
i podobnych.

31. PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych
i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu
przemiennego.

32. PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych
i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu
przemiennego (Zmiana A1).

33. PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych
i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu
przemiennego.

34. PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki
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różnicowoprądowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego
i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia
ogólne.

35. PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki
różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadprądowym do użytku domowego i podobnego
(RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.

36. PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i
płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów

o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

37. PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i
płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów

o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania
(Zmiana Az1).

38. PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na
znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

39. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

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

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i
rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

– 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).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności,
wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  I,  część  4)  Arkady,
Warszawa 1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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STWiOR E:02

MONTAŻ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z prefabrykacją i montażem rozdzielnic elektrycznych niskiego i średniego napięcia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania robót związanych z
prefabrykacją i montażem rozdzielnic elektrycznych dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa
inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

– kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,

– wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  potrzebnych  do  przygotowania  obudowy  rozdzielnicy  (w
szczególności roboty ślusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montażu wyposażenia rozdzielnicy,

– zamontowaniem  wszystkich  elementów,  aparatów  i  urządzeń  rozdzielnicy  w  sposób  i  w  miejscu
zgodnym z dokumentacją techniczną,

– dokonaniem  wszelkich  połączeń  instalacyjnych,  szyn zbiorczych  wewnętrznych  przy użyciu  materiałów
oraz środków wg dokumentacji technicznej,

– wykonaniem  wewnętrznych  połączeń  ochronnych  oraz  połączeń  ochronnych  konstrukcji  pomiędzy
poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyną uziemiającą obiektu,

– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich  elementów  rozdzielnicy
zawartych w dokumentacji,

– przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami  kwalifikującymi
prefabrykat do montażu, jako element instalacji elektrycznej,

– opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

– montażem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej,

– przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów kwalifikujących
rozdzielnicę (prefabrykat) do eksploatacji.

1.4. Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a także podanymi poniżej:

Rozdzielnica  elektryczna  (tablica)  –  zespół  aparatury  odpowiednio  dobranej  i  połączonej  w  bloki
funkcjonalne  (pola),  służący do zasilania,  zabezpieczania  urządzeń  elektrycznych  przed  skutkami  zwarć  i
przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej.
Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać
następujące  funkcje:  zmiany  napięcia  instalacji,  łączeniowe,  rozdzielcze,  zabezpieczania,
pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 

Klasa  ochronności  –  umowne  oznaczenie,  określające  możliwości  ochronne  urządzenia,  ze  względu  na
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

Stopień  ochrony obudowy IP –  określona w PN-EN 60529:2003,  umowna  miara  ochrony przed  dotykiem
elementów  wyposażenia  rozdzielnicy  oraz  przed  przedostaniem  się  ciał  stałych,  wnikaniem  cieczy
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej – zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych potrzebnych
do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.
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Obwód elektryczny (instalacji elektrycznej) – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze
źródłem  energii  elektrycznej  za  pomocą  chronionego  przed  przetężeniem  wspólnym  zabezpieczeniem
kompletu  odpowiednio  połączonych  przewodów  elektrycznych.  Obejmuje  przewody  czynne,  przewody
ochronne  (jeżeli  są),  urządzenia  ochronne  i  przyłączoną  aparaturę  łączeniową,  sterowniczą  i  akcesoria.
Przewód ochronny może być wspólny dla różnych obwodów.

Deklaracja  zgodności  –  oświadczenie  producenta  lub  jego upoważnionego przedstawiciela  stwierdzające,
na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  budowlany  jest  zgodny  ze  zharmonizowaną  specyfikacją
techniczną,  a  w przypadku braku takiej  z  Polską  Normą  wyrobu,  niemającą  statusu normy wycofanej  lub
aprobatą techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami technicznymi i  poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych

Dokumentację robót montażowych i prefabrykacyjnych stanowią:

– projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w przypadku zamówień  publicznych),
sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późn.
zmianami),

– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania
wyrobów,

– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  oraz  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  z
załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. –
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Prefabrykację  i  montaż  rozdzielnic  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  montażowych  i  prefabrykacji,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  ustaleniu  pożądanego
standardu  wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów  technicznych  założonych  w  dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza  się  zamieszczenie  rozwiązań  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych  producentów  pod
warunkiem:

– spełniania tych samych właściwości technicznych,

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
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Do  wykonania  i  montażu  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  w  obiektach  budowlanych  należy  stosować
przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

Za  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  uznaje  się  wyroby,  dla  których  producent  lub  jego  upoważniony
przedstawiciel:

– dokonał  oceny zgodności  z wymaganiami  dokumentu  odniesienia  według określonego  systemu oceny
zgodności,

– wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane  specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone
do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe  opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów  bezpieczeństwa
Międzynarodowej  Komisji  ds.  Przepisów  Dotyczących  Zatwierdzenia  Sprzętu  Elektrycznego  (CEE),
aprobaty techniczne,

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu  umieszczonego  w
określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpieczeństwa,

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją  projektową,  sporządzoną  przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez
nie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  uwzględnienia  ich  w  zatwierdzonym  projekcie
dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do prefabrykacji i montażu rozdzielnic powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Obudowy

Stanowią  element  pomocniczy  przy  budowie  rozdzielnicy  elektrycznej  (samodzielnie  nie  są  elementem
instalacji  elektrycznej);  spełniają  rolę  zabezpieczającą  przed  dotykiem  elementów  pod  napięciem,  są
elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych
(stopień  ochrony  obudowy  IP),  poprzez  montaż  wyposażenia  dodatkowego  umożliwiają  prawidłowe
funkcjonowanie  rozdzielnicy  w  zmieniających  się  warunkach  zewnętrznych  i  przy  różnym  obciążeniu,
podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż. 

Należy  przestrzegać  stosowania  tylko  takich  zamienników  obudów,  które  wymieniane  są  jako  marka
referencyjna.

Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa)
posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę deklarację zgodności.
Wymagania  ogólne  dotyczące  pustych  obudów  rozdzielnic  i  sterownic  niskonapięciowych  podane  są  w
PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).

 Podczas  przygotowywania  obudowy  rozdzielnicy  do  wyposażania  w  zaprojektowane  urządzenia  lub
prefabrykaty  składowe,  muszą  zostać  zachowane  wszelkie  uwagi  i  wytyczne  producenta  obudowy
dotyczące  metod  łączenia  obudów w  zestawy,  sposobu  montowania  lub  usuwania  ścianek  bocznych  wg
potrzeb,  zastosowania  zalecanych  materiałów  złącznych  i  uszczelniających  obudowy składowe.  Wszelkie
zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów. Należy
stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy
(uchwyty, prowadnice i  koryta kablowe,  maskownice,  panele szczotkowe itp.)  oraz stosować  odpowiednie
zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). 

Listwy  oraz  linki  uziemienia  powinny  wyróżniać  się  odpowiednimi  kolorami,  zgodnie  z  PN-EN
60446:2004. 

2.2.2. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic

Skład  zestawu  elementów  wewnętrznych  rozdzielnicy  określa  projekt,  jednocześnie  wykonujący
prefabrykację  powinien  sprawdzić  czy  wszystkie  zaprojektowane  elementy  wyposażenia  wewnętrznego
posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności.

Należy przestrzegać  stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które
wymieniane są jako marka referencyjna.

Osprzęt  ten należy montować  do obudowy za pomocą:  płyty montażowej  lub płyty zabudowy,  szyn lub
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belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. 

Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn

elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) mm2 należy

pocynować,  natomiast  na  przewody  powyżej  4  mm2  należy  montować  końcówki  kablowe  wg  instrukcji
producenta. 

Dla  rozdzielnic  teleinformatycznych należy używać  elementów przyłączeniowych prefabrykowanych  jak
kable czteroparowe, krosowe, światłowody krosowe, pigtaile i patchkordy o określonych długościach.

2.2.3. Elementy mocujące rozdzielnice

Wykonujący  montaż  rozdzielnicy  lub  każdego  z  jej  segmentów  powinien  sprawdzić  czy  wszystkie
zaprojektowane  elementy  mocujące  posiadają  nadany  przez  wytwórcę  certyfikat  zgodności  lub  aprobatę
techniczną bądź deklarację zgodności. 

Podstawowe sposoby montażu:

– zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

– osadzenie  w  podłożu  przy  użyciu  kołków  kotwiących  lub  rozporowych  (otwory  do  mocowania
przygotowane w obudowie),

– przykręcenie  za  pomocą  materiałów  złącznych  lub  przyspawanie  do  przygotowanej  konstrukcji
wsporczej.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic 

Wyroby  do  robót  montażowych  i  prefabrykacji  rozdzielnic  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają
następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) SST,

– 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,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych  prefabrykatów  również
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  montażowych  i  prefabrykacji  –  wyrobów  i  materiałów
nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do montażu i prefabrykacji rozdzielnic

Wszystkie  materiały  i  prefabrykaty  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być  suche  i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Spawanie  powinno  odbywać  się  przy  użyciu  spawarek  o  parametrach  wymaganych  dla  grubości
materiałów  użytych  na  poszczególne  elementy  obudowy,  dla  łączenia  elementów  miedzianych  należy
stosować spawanie gazowe lub łukowe w osłonie gazowej.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu  podano w ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materiałów 
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Podczas  transportu  na  budowę  z  miejsca  składowania  po  prefabrykacji  należy zachować  ostrożność  aby
nie uszkodzić zamontowanych elementów wewnętrznych. 

Duże rozdzielnice należy przygotować do transportu dzieląc na elementy o wadze umożliwiającej łatwe
dostarczenie  na  miejsce  zabudowywania.  Stosować  opakowania  w  przypadku  możliwości  uszkodzeń
transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

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

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z dokumentacją  techniczną  i  umową  oraz
za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  SST  oraz  poleceniami  inspektora
nadzoru.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie  prefabrykacji  rozdzielnicy  dokonuje  się  w  oparciu  o  projekt  techniczny,  uwzględniający
wymagania  stawiane  wyrobowi.  Do  najważniejszych  wymogów  należą:  stopień  ochrony,  ilość  wolnego
miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj  pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci  zasilającej,
miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. W  oparciu o powyższe dane
należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji. 

Następnym  etapem  jest  rozrysowanie  widoku  i  wyposażenia  rozdzielnicy  w  celu  uzgodnienia  planu  z
inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć.

Po  skompletowaniu  wszystkich  potrzebnych  wg  specyfikacji  elementów  rozdzielnicy  należy  dokonać
mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów.

Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla prefabrykacji,
stanowi ona załącznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja  rozdzielnicy  elektrycznej  powinna  uwzględniać  wszelkie  wytyczne  projektanta  co  do
wymaganych cech obudowy, a w szczególności:

– stopień ochronności,

– wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy,

– typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa

– typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa,

– sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”,

– typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie,

– sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, szyny
nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-2:2004,

– rodzaj materiału i kolor elementów obudowy,

– sposób  zabezpieczenia  przed  dostępem  osób  nieuprawnionych,  opracowane  wg  wymagań  normy
PN-EN 60439-3:2004,

– kompletność montażu wyposażenia dodatkowego,

– kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujące
się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy,

– oznakowanie  aparatury i  okablowania  w rozdzielnicy winno  być  wykonane  w sposób  czytelny najlepiej
przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu,

– w  każdej  rozdzielnicy  (najlepiej  w  drzwiczkach)  powinna  znajdować  się  kieszeń  przeznaczona  na
rysunek schematu rozdzielnicy. 

Ze względu na funkcje jaką spełniają,  można wyróżnić  rozdzielnice i  sterownice. Oba typy tablic  mogą
być wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, piętrowe
lub wydzielone dla konkretnych instalacji. 

Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy:

– wolnostojące,

– przyścienne,

– wiszące (naścienne),
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– wnękowe.

Rozdzielnica  (sterownica)  musi  spełniać  wymogi  PN-EN  60439-1:2003  (zgodnej  z  międzynarodową
IEC-439-1). Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej  rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z
ww. wymogami normy. 

Rozdzielnica  (sterownica)  przeznaczona  do  zainstalowania  na  terenach  budów  musi  spełniać  wymogi
norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica  (sterownica)  przeznaczona  do  zainstalowania  w  miejscach  ogólnodostępnych  musi
spełniać wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica)  powinna być  wyposażona w maskownicę  z  tworzywa sztucznego,  chroniącą
przed  skutkami  napięcia  dotykowego,  jeśli  występuje  możliwość  kontaktu  bezpośredniego  z  elementami
pod napięciem. 

Wszystkie  konstrukcje  przyścienne  rozdzielnic  (sterownic)  powinny  zapewniać  dostęp  do  kompletu
elementów wykonawczych od frontu. 

Przy  konstruowaniu  rozdzielnicy  (sterownicy)  należy  przewidzieć  rozwiązanie  pozwalające  na
ewentualną  rozbudowę  układu,  bez  konieczności  zmiany  systemu  rozdzielnic  (w  przypadku,  kiedy
pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się niewystarczająca). 

Sposób  rozmieszczenia  montowanego  wewnątrz  wyposażenia  powinien  uwzględniać  zasadę
jednorodności  w  ramach  wydzielonego  segmentu  rozdzielnicy  oraz  równomierności  rozkładu  w  ramach
dysponowanej powierzchni. 

Rozdzielnice  (sterownice)  montowane  poza  pomieszczeniami  ruchu  elektrycznego  powinny  być
wykonane minimum w II klasie ochronności. 

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic piętrowych należy przewidzieć dywaniki izolacyjne,
stanowiące standardowe ich wyposażenie. 

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą
rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany w sposób trwały.

5.3. Montaż rozdzielnic elektrycznych

Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie montażowej,

– rozpakowanie,

– ustawienie na miejscu montażu wg projektu,

– wyznaczenie miejsca zainstalowania,

– trasowanie,

– wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,

– osadzenie  kołków  osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  śrub  kotwiących  lub  wsporników  wraz  z
zabetonowaniem,

– montaż  wraz  z  regulacją  mechaniczną  elementów  odmontowanych  na  czas  mocowania  (drzwiczki,
klamki, zamki, pokrywy),

– podłączenie uziemienia,

– sprawdzenie  prawidłowości  usytuowania  w  pomieszczeniu,  w  szczególności  zachowania  minimalnych
szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych,

– sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu,

– przeprowadzenie prób i badań.

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe
wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  pomontażowych  badań  rozdzielnic  zawarty  jest  w  PN-EN
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60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto należy wykonać  sprawdzenia odbiorcze składające się  z oględzin częściowych i  końcowych
polegających na kontroli:

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

– zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

– napisów informacyjno-ostrzegawczych,

– działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej),

– działania sygnalizacji stanu położenia łączników,

– stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników,

– stanu zewnętrznego głowic kablowych,

– stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

– stanu ochrony przeciwporażeniowej,

– stanu urządzeń wentylacyjnych – chłodzenie rozdzielnicy,

– schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

– stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej,

– sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,

– poprawności  wykonania  połączeń  śrubowych  instalacji  elektrycznej  potwierdzonych  protokołem  przez
wykonawcę montażu.

Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV należy wykonać sprawdzenia odbiorcze polegające na:

– pomiarach rezystancji izolacji głównej wyłączników,

– pomiarach rezystancji torów prądowych wyłączników,

– pomiarach  rezystancji,  czasów  własnych  i  czasów  niejednoczesności  zamykania  i  otwierania
wyłączników,

– badania gazów wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent),

– próbach szczelności wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent),

– pomiarów czasów łączenia układów zwiernik – odłącznik,

– pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń pierwotnych i wtórnych przekładników.

Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na:

– pomiarach rezystancji izolacji,

– sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

– zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (analizatory sieci),

– zbadaniu  wartości  nastawczych  wyłączników,  przekaźników  termicznych,  przekaźników  różnicowo
prądowych, itp.

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ.  Pomiaru należy dokonać  miernikiem
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.

Po  wykonaniu  oględzin  należy sporządzić  protokóły  z  przeprowadzonych  badań  zgodnie  z  wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  aparaty  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały,  urządzenia  i  aparaty  nie  spełniające  wymagań  zostały
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na
własny koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

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



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

106

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych i prefabrykacji

Obmiaru  robót  dokonuje  się  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostki  miary  odpowiadające
zawartym w dokumentacji i tak:

– dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

– dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

– dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

– dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

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

8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór  międzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zakończeniu  danego  etapu  robót  mających  wpływ  na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegają m.in.:

– wykonanie i montaż konstrukcji,

– ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów 
z przynależną do stosowania aparaturą,

– ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni,

– ustawienie rozdzielnicy,

– obwody zewnętrzne główne i pomocnicze,

– instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

8.2.2. Odbiór częściowy

Należy  przeprowadzić  badanie  pomontażowe  częściowe  robót  zanikających  oraz  elementów  urządzeń,
które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i
projektem:

– instalacji wtynkowych i podtynkowych,

– sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi,

– fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach.

8.2.3. Odbiór końcowy

Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy  przeprowadzić  po
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

– izolacji torów głównych,

– izolacji torów pomocniczych,

– działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,

– działania mechanicznego łączników, blokad itp.,

– instalacji ochronnej.

Parametry  badań  oraz  sposób  przeprowadzenia  badań  są  określone  w  normach  PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent dostarczył protokół z tych
badań, rozdzielnice SN sprawdza się napięciem obniżonym do 75% napięcia probierczego, a rozdzielnice o
napięciu do 1 kV – induktorem, sprawdzając tylko rezystancję izolacji.

Badania  działania  obwodów  pomocniczych  polegają  na  sprawdzeniu  prawidłowości  działania  układów
zabezpieczeń,  sterowania,  sygnalizacji,  blokad,  automatyki  i  samoczynnego  załączania  rezerwy.  Badania
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należy przeprowadzić według programu, który powinien być częścią dokumentacji eksploatacyjnej.

Badania  działania  mechanicznego  łączników,  blokad  itp.  wykonuje  się  na  napędach  łączników  oraz
związanych z nimi blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych (zamknięcie –
otwarcie) każdego łącznika. 

W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego – od
stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.

Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w stanie próby. W
trakcie próby trzeba także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu.

Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole
odbioru końcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).

2. PN-E-05163:2002 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe  osłonięte.
Wytyczne  badania  w  warunkach  wyładowania
łukowego,  powstałego  w  wyniku  zwarcia
wewnętrznego.

3. PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Ochrona
przed  porażeniem  prądem  elektrycznym.  Ochrona
przed  niezamierzonym  dotykiem  bezpośrednim
części niebezpiecznych czynnych.

4. PN-EN 50298:2004 Puste  obudowy  rozdzielnic  i  sterownic
niskonapięciowych. Wymagania ogólne.

5. PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Ogólne
wymagania  dotyczące  niskonapięciowych  rozdzielnic
tablicowych  przeznaczonych  do
elektroenergetycznych stacji rozdzielczych.

6. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  Część  1:
Wymagania  podstawowe,  ustalanie  ogólnych
charakterystyk, definicje.

7. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4.41.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona
przed porażeniem elektrycznym.

8. 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.

9. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
–  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.
Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających
bezpieczeństwo  –  Postanowienia  ogólne  –  Środki
ochrony przed prądem przetężeniowym.
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10. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
–  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego  –
Postanowienia ogólne.

11. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  –
Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego  –
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

12. PN-EN 60446:2004 Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy
współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,  oznaczanie  i
identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodów
barwami albo cyframi.

13. PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Część  1:
Zestawy  badane  w  pełnym  i  niepełnym  zakresie
badań typu.

14. PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Część  2:
Wymagania dotyczące przewodów szynowych.

15. PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Część  3:
Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic
i  sterownic  przeznaczonych  do  instalowania  w
miejscach  dostępnych  do  użytkowania  przez  osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

16. PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Część  4:
Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do
instalowania na terenach budów (ACS).

17. PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Część  4:
Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do
instalowania na terenach budów (ACS).

18. PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Część  5:
Wymagania  szczegółowe  dotyczące  zestawów
napowietrznych  przeznaczonych  do  instalowania
w miejscach  ogólnie  dostępnych.  Kablowe
rozdzielnice  szafowe  (CDCs)  do  rozdziału  energii  w
sieciach.

19. PN-EN 60529:2003 Stopnie  ochrony  zapewnianej  przez  obudowy  (Kod
IP).

20. PN-EN 62208:2005(U) Puste  obudowy  rozdzielnic  i  sterownic
niskonapięciowych. Wymagania ogólne.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  I,  część  4)  Arkady,
Warszawa 1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

10.2.2. Ustawy

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

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

10.2.3. Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
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dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i
rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).

– 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).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności,
wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).


