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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
PREAMBUŁA 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są pełnobranżowe wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa  
świetlicy w Uchorowie”. 
 
1.2. Podstawa opracowania 
- Zlecenie branży architektonicznej. 
- Wizja lokalna. 
- Dokumentacja fotograficzna. 
- Obowiązujące przepisy i normy. 
- Dokumentacja projektowa. 
 
1.3. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie robót budowlanych związanych z  przebudową świetlicy 
w Uchorowie, gmina Murowana Goślina.  
 
2. Informacja dla Wykonawców 
Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania się z: 
a) całością Materiałów Przetargowych, 
b) zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego, 
c) warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji, 
d) zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki 
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia, 
transport, woda, itp.). 
Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt. 
 
Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania 
się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastruktur ą. 
 
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn 
i urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w kontrakcie, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
maszyn i urządzeń, tolerancje normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, własne 
doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu 
winien poinformować Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający dokona odpowiednich poprawek 
i uzupełnień lub interpretacji. Błędy i opuszczenia niezgłoszone będą uważane jak błędy i opuszczenia 
w dokumentacji Wykonawcy. 
 
Dokumentami przetargowymi są: 
− dokumentacja projektowa, 
− przedmiary robót, 
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
W przypadku różnic w zapisach w/w dokumentów zawsze należy uznawać za wiążące zapisy widniejące 
w dokumentacji projektowej inwestycji. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

O - 00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa  
świetlicy w Uchorowie ”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót zawartych w dokumentacji projektowej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne zawarte 
w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 
KOD CPV: 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających 
w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. 
Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również rysunki, stanowiącą załącznik 
do Specyfikacji. 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości 
wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją 
Projektową. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z 
instalacjami 
zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem 
wyrobów budowalnych. 
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną 
ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy, teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną 



przez urządzenia zaplecza budowy. 
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, 
Kierownika 
Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do Polskich 
Przepisów 
Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako konieczność uzyskania 
zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, 
właściwym dla danego zagadnienia. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z załącznikami 
– m.in. Projekt Budowlany. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar Robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 
Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace 
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu. 
ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 
wykonania 
i odbioru robót. 
Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą. 
Wykonawca – podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją Techniczną i 
Dokumentacją Projektową. 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców 
tej osoby. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w 
pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma 
budowlaną i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i 
szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. 
Oferent zobowiązany jest wykonać własne przedmiary robót. W przypadku niewykonania własnych  robót przez 
Oferenta, przyjmuje się, iż Oferent w całości akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako 
własny Technologia wykonania robót powinna wynikać z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów 
Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny 
przedmiotu zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie 
błędy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez 
Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 



przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy 
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w 
umowie. Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 
podlega odrębnej zapłacie. 
1.5.4. Zaplecze budowy 
Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy 
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do 
odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności: 
- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego 
odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza 
zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 
- Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje 
niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 
- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 
- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy 
i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień itp. 
- Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

1.5.5. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna, stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 
(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz 
musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w 
wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to 
Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi 
uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich 
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń. 



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników 
znajdujących się w obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów 
zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i 
kształtowaniu środowiska". Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt 
zieleni do stanu pierwotnego 
(tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi 
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 
 
1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej 
i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania; 
− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 
− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, 
obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno 
stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 
1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. 
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością 
przy 
realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały 
w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych 
dla zdrowia oraz niespełniających 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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu, 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 



1.5.12. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. 
 
1.5.13. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki umowy przewidują realizację) 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz 
inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Akceptowanie użytych materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. 
 
W wypadku materiałów, urządzeń i elementów szczególnie istotnych, wskazanych w Projekcie 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu 
próbek i danych technicznych minimum trzech odpowiedników materiałów wykończeniowych, elementów 
budowlanych i urządzeń w terminie nie krótszym niż 3 miesiące przed planowanym montażem lub 
instalacją danego materiału/elementu/urządzenia. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej 
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 
eksploatacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.2. Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 
Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, materiały lub ich 
producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące, i mają one jedynie charakter informacyjny i przykładowy. 
Karty 
katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i charakterystyki pracy 
poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i 
charakterystyce nie gorszej niż określono w kartach katalogowych. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technicznych, 
o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się 
z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem. 



 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, 
zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do 
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z 
terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia 
niezgodności z warunkami technicznymi. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCEWYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, 
a także niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości punktów 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty 
każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Umową. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, 
jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary 
robocze. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i 
nadmiar materiałów. Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w 
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
 
5.2. Szczegółowy harmonogram realizacji robót 
Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu 
harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń. Bez uzyskania 
akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. 
Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie 
obowiązującym 
normom. 



 
5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień 
realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo 
wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 
5.4. Mock-up’y 
Dla wskazanych w Projekcie obszarów i elementów należy sporządzić mock-up’y, które będą podstawą do 
ostatecznego wyboru i akceptacji materiałów, elementów wyposażenia wnętrz i ich wzajemnych relacji. 
Przed przystąpieniem do wykonywania mock-up’ów należy uzyskać zatwierdzenie próbek materiałów 
wskazanych w Projekcie, koniecznych do zatwierdzenia we wzorcowni. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 
Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 



jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomocze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty 
i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do książki obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. 
 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy 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 Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
7.4. Wykonywanie obmiaru robót 
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. Długości i odległości pomiędzy 
określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe 
specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w 
m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w 
tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
− podstawę wyceny i opis robót, 



− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
− datę obmiaru, 
− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, 
− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x ilość = wynik obmiaru, 
− ilość robót wykonanych od początku budowy, 

− dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej 
pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
8.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- specyfikacje techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST, 
- sprawozdanie techniczne, 



- protokoły badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
8.5. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową na wykonanie 
robót. Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 
z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych 
do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa 
i ST. 
 
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami, nie są rozliczane odrębnie. Wykonawca ma za zadanie uwzględnić je w  
cenach jednostkowych robót podstawowych lub też scalonych cenach elementów prac. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi 
zmianami). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 
1126). 
− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997. 
− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

B - 00.00.01 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z pracami rozbiórkowymi dla zadania pn. „Przebudowa świetlicy w Uchorowie”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką. Przewiduje się całość 
prac objętych dokumentacją projektową przy wykonaniu rozbiórek i późniejszego wywozu gruzu po 
zakończeniu prac. 
W związku z planowana inwestycją przewidziano następujące prace rozbiórkowe: 
- Usunięcie części istniejącej konstrukcji dachowej. 
- Usunięcie wybranych ścian murowanych wraz z ławami fundamentowymi. 
- Skrócenie istniejącej połaci dachowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 3 
specyfikacji technicznej. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi 
rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym 
spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu 
robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i 
jakość wykonywanych robót. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Gruz będzie wywożony 
w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie 
budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór 
środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 
wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części 
Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
Prace rozbiórkowe prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, zwłaszcza w trakcie 
prowadzenia robót od stron ogólnodostępnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych, 



korytarzy, dróg i chodników zewnętrznych za pomocą wykonania np. zadaszenia pokrytego materiałami 
amortyzującymi. 
Wszelkie prace należy wykonać pod odpowiednim nadzorem technicznym zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i BHP oraz projektem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w oparciu o art. 21a ust 1a pkt. 2 i ust 2 
pkt.1 Ustawy z dnia 07-07-1994 Prawo Budowlane. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Projektuje się prace rozbiórkowe poszczególnych elementów w zakresie niezbędnym do wykonania 
planowanych prac. 
Wykonanie robót rozbiórkowych powinno być przeprowadzone według sprawdzonych procedur i zgodnie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami BHP. Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych 
należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić 
potrzebne narzędzia i sprzęt. Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby doświadczone i 
pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej. Wszyscy pracownicy muszą posiadać stosowne klasyfikacje 
zawodowe, zdolność i dopuszczenie do pracy na wysokościach 
(aktualne badania lekarskie i psychologiczne). Osoby wykonujące rozbiórkę muszą znać zasady bezpieczeństwa 
wykonywania robót oraz obowiązujące przepisy. Maszyny i sprzęt pomocniczy, którymi wykonywane będą 
roboty rozbiórkowe muszą być dopuszczone do pracy i w pełni sprawne. Przed przystąpieniem do prac 
pracownicy muszą być wyczerpująco pouczeni i zapoznani z zadaniem, jakie maja wykonać. Kierownik robót 
przed przystąpieniem do zadania przedstawi pracownikom program prac rozbiórki, technologię i sposób 
bezpiecznego wykonania robót. Pracownicy zostaną zapoznani z placem rozbiórki z obiektem do rozbiórki, 
określone zostaną drogi ewakuacyjne, strefy niebezpieczne oraz strefy zagrożenia. Określić należy również trasy 
komunikacyjne, plac składowania, plac przeładunkowy. Pracownicy poznają pomieszczenia socjalne, miejsce, 
gdzie zostanie im udzielona pierwsza pomoc w razie potrzeby lub wypadku. Takie szkolenia na stanowisku 
pracy pracownicy przed podjęciem przystąpienie do robót potwierdzą własnoręcznym podpisem. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych wykonać należy prace przygotowawcze, polegające na usunięciu 
wszystkich urządzeń obcych oraz elementów wykończeniowych. Teren wokół planowanych robót zabezpieczyć. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
− upewnić się, że wszystkie instalacje podlegające rozbiórce lub mogące ulec uszkodzeniu w jej wyniku 
zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy lub też odpowiednio zabezpieczone, 
− miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
− zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 
− zabezpieczyć wszelkie otwory i szczeliny w stropach / ścianach, które zagrażają bezpieczeństwu, 
− wstępnie oczyścić teren, wyznaczyć miejsca socjalne dla pracowników, miejsca składowe materiałów 
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn, 
− zabezpieczyć obiekty i ich elementy, które nie podlegają rozbiórce. 
Elementy przeznaczone do rozbiórki należy odciąć od wszelkich instalacji w następującej kolejności: 
− instalacje elektryczne, 
− instalacje wodociągowe, 
− instalacje kanalizacyjne, 
− instalacje technologiczne. 
Odłączenia i zabezpieczenia końcówek sieci mogą dokonać wyłącznie odpowiedzialne służby poszczególnych 
branż posiadające również odpowiednie uprawnienia budowlane w danym zakresie branż. 
5.3. Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia 
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić 
w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych 
i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też 
za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które 
Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
W okresie wykonywania prac rozbiórkowych teren należy odpowiednio oznaczyć i wyposażyć w odpowiednią 
tablicę informacyjną o wymiarach 50x60 cm z następującymi danymi: 
− adres robót rozbiórkowych, 
− nazwa wykonawcy, 
− imię i nazwisko autora programu rozbiórki, 
− imię i nazwisko inspektora nadzoru – adres, 
− adres i telefon Wydziału Nadzoru Budowlanego. 
Tablica powinna być umieszczona przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 
5.4. Sposób wykonywania rozbiórki 
W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu wykonanie założeń 



określonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych 
należy powiadomić Zarządcę budynku, a teren objęty rozbiórkami należy zabezpieczyć i ogrodzić, w celu 
niedopuszczenia osób nieupoważnionych w obręb zagrożenia. 
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stanowiskach roboczych. 
Należy bezwzględnie przestrzegać warunków bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, rozbiórkowych. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać w odwrotnej kolejności do postępowania w trakcie budowy budynku. 
5.5. Kolejność wykonywania prac rozbiórkowych 
Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od demontażu wszelkich instalacji znajdujących się w rozbieranych 
elementach budynku, po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci 
zasilających zewnętrznych. W pierwszej kolejności demontuje się urządzenia wodno kanalizacyjne (zlewy, 
umywalki, miski ustępowe). Elektrycy demontują lampy, oprawy, wyłączniki oraz inne urządzenia elektryczne. 
Wszystkie urządzenia i materiały po demontażu, jeżeli nadają się do użytku i są w stanie dobrym należy 
zinwentaryzować i zdać do magazynu Inwestora. Następnie należy przystąpić do demontażu pokrycia 
dachowego, pozostawiając elementy konstrukcji nośnej stropodachu. Po demontażu wszystkich urządzeń 
instalacyjnych i pokrycia dachowego można przystąpić do demontażu poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych takich jak płyty stropowe i podciągi, rozpoczynając od demontażu wszelkich elementów 
konstrukcyjnych powiązanych z dachem. W końcowej fazie robót można przystąpić do wykonywania otworów 
drzwiowych w ścianach nośnych budynku. Stolarkę okienną i drzwiową zinwentaryzować lub złomować w 
zależności od stanu technicznego. 
Szczegółowy plan wykonywania poszczególnych robót związany zarówno z demontażem jak i wykonywaniem 
elementów projektowanych zawarto w projekcie budowlanym konstrukcji. 
Kolejność robót demontażowych budowlanych: 
− rozebranie ścianek działowych wewnętrznych z płyt kartonowo gipsowych na stelażu aluminiowym oraz 
bloczków ceramicznych, 
− demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
− rozebranie pokrycia dachowego wraz z opierzeniem z blachy, rynnami i rurami spustowymi, 
− demontaż stropów i podciągów z zachowaniem szczególnej ostrożności, zwłaszcza przy demontowaniu 
płyt od strony pozostawianej części budynku, 
− wykonanie otworów w ścianach nośnych budynku. 
Wyburzenia należy prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu – elektronarzędzi. Nie dopuszcza się przewracania 
fragmentów ścian, słupów lub zrzucania dużych fragmentów stropów, belek stalowych itp. Tam gdzie 
wyburzenia występują w pionie na kolejnych kondygnacjach i ewentualnie dachu wyburzenia rozpoczynamy od 
poziomu położonego najwyżej. 
W obszarach gdzie wyburzeniu ulegają jedynie słupy, ściany murowane lub betonowe, bez wyburzania 
znajdujących się nad nimi stropów wyburzenia prowadzimy wyburzając kolejne fragmenty pionowe ścian 
sprawdzając jednocześnie czy przypadkowo nie oparto na tych ścianach jakiś elementów poziomych które mogą 
ulec zawaleniu lub podtrzymują konstrukcje położone wyżej. Można też prowadzić prace w ten sposób że na 
całej długości ściany rozbieramy podłużny fragment ściany bezpośrednio pod stropem dokonując sprawdzeń jak 
wyżej a następnie rozbieramy całość ściany. 
Wyburzenia stropów i dachu rozpoczynamy od demontażu elementów ustawionych na stropach lub dachu. 
Następnie wyburzamy lub rozbieramy konstrukcję wypełniającą. Na końcu zdejmujemy elementy nośne 
zwracając uwagę na elementy oparte i podpierające np. wpierw zdejmujemy belki a następnie podtrzymujące je 
podciągi. Następnie możemy przystąpić do rozbiórki ścian i słupów na których nic się już nie opiera. W trakcie 
rozbiórki należy systematycznie zwracać uwagę, czy nie ma różnic z wersja inwentaryzacyjną i czy wyburzana 
konstrukcja nie zawiera elementów, które stanowią konstrukcje nośną dla elementów znajdujących się poza 
obszarami wyburzeń. 
W przypadku natrafienia elementów co do których mamy wątpliwości co do ich roli jako elementu 
konstrukcyjnego należy je pozostawić podparte lub wykonać tymczasowe podparcie zastępcze. Następnie należy 
przeanalizować ich rolę i podjąć decyzje odpowiedniego ich zabezpieczenia i wyburzenia lub zastąpienie. Taką 
decyzje mogą podjąć samodzielnie lub przy udziale projektanta służby techniczne na budowie. 
5.6. Informacja o materiałach odpadowych z rozbiórki i sposobie ich zagospodarowania 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami związanych z prowadzonymi pracami – 
w tym także odpadów porozbiórkowych – jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 
Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbiórki i innych prac powiązanych z inwestycją jest, 
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych 
usług. Jeśli Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadów, winien on przed 
rozpoczęciem robót dopełnić obowiązków określonych w ustawie o odpadach. 
Wykonawca powinien zwrócić się do stosownych służb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu 
poszczególnych elementów z rozbiórki. Podczas wykonywania prac rozbiórkowych powstaną odpady 
zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 



katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. „Odpady z budowy, remontów i demontażu 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)": 
17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
17 02 03- Tworzywa sztuczne 
17 04 01- Miedź, brąz, mosiądz 
17 04 05- Żelazo i stal 
17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. 
W czasie prowadzenie prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być 
wykorzystane jako surowce wtórne – np. metal, szkło. 
Po podjęciu decyzji o utylizacji materiałów lub o wtórnym ich przetworzeniu należy przekazać je uprawnionemu 
podmiotowi, który podda je procesowi recyklingu. Materiały, które nie mogą być wykorzystane jako surowce 
wtórne należy przetransportować na zorganizowane wysypisko śmieci – wskazane przez firmę zatrudnioną do 
wywozu odpadów. 
Przewiduje się dwa warianty składowania materiałów rozbiórkowych 
a) na wyodrębniony plac na terenie należącym do firmy wskazany przez Inwestora 
b) sukcesywny odbiór materiałów przez Inwestora lub wywóz na wyznaczone miejsce złomowania i 
wysypiska do uzgodnienia z wykonawcą robót. rozbiórkowych. 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robót rozbiórkowych zobowiązany 
jest przedłożyć właściwemu organowi informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 
nimi. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac 
rozbiórkowych musi uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 
poz. 1481). 
Wszystkie materiały z rozbiórki istniejącego obiektu stanowią własność Wykonawcy robót. Wykonawca 
jest zobowiązany przedstawić Inżynierowi dokumenty z utylizacji odpadów. 
5.7. Przepisy BHP podczas prowadzenia robót rozbiórkowych 
Stanowiska pracy znajdujące się w wewnętrznej części budynku powinny być wygrodzone barierami 
ochronnymi liniowymi. 
− Zabrania się składowania materiałów w pobliżu rozbieranego budynku. 
− Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki i innych przedmiotów, należy je transportować na 
dół za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie. 
− Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być zabezpieczeni pasami 
przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli. 
− Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy go zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną. 
− W skład odzieży ochronnej wchodzą: rękawice, okulary, kask, pas ochronny. 
− Zabrania się prowadzenia prac rozbiórkowych w czasie porywów wiatru o prędkości powyżej 10m / sek., w 
czasie opadów, gołoledzi, mgły, słabej widoczności i temperaturze poniżej 0°C. 
− Zabrania się prowadzenia robót o zmroku przy sztucznym świetle. 
− Na budowie powinna być tablica z następującymi adresami: punkt lekarski, Straż Pożarna, Pogotowie 
Ratunkowe, Policja. 
5.8. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz miejsca 
w pobliżu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach 
i na okolicznych terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy 
na własny koszt wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót. 
5.9. Wywóz gruzu 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. Materiały, które 
nie mogą być wykorzystane jako surowce wtórne należy przetransportować na zorganizowane wysypisko śmieci 
– wskazane przez firmę zatrudnioną do wywozu odpadów. Transport gruzu należy prowadzić na bieżąco 
w miarę postępu robót rozbiórkowych. Należy przewidzieć transport samochodami ciężarowymi 
samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed 
odrywaniem się drobnych części lotnych. Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą 
przechowywane w miejscu krytym. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania ogólne” 
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST 
oraz dokumentacji projektowej. Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania 
robót rozbiórkowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 



technicznej. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 
oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w niniejszej specyfikacji. 
Jednostkami obmiaru są: [kpl], [m3], [m2]. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z Inwestorem. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r). 
Ustawa o odpadach. 
Umowa, warunki umowy. 
Dokumentacja Projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

B - 01.02.02 
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONANIU WYKOPÓW 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu 
wykopów, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa  
świetlicy w Uchorowie”. 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w O-00.00.00 Wymagania ogólne. 
1.4. Zakres robot objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów związanych z realizacją robót zgodnie 
z dokumentacją projektową - opis techniczny i rysunki, obejmują: 
a) W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót - prace pomocnicze i towarzyszące 
obejmujące: 
− wszelkie działania zabezpieczające i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, 
których zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjętej przez wykonawcę a mające za 
zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych, 
− utrzymanie wykopów w względnym stanie suchym (odwodnienie wykopu), 
− zabezpieczenie wykopów przed napływem wód gruntowych poprzez wykonanie systemu 
odwodnienia w dnie bezpośrednio poniżej rzędnej podłoża betonu odprowadzającego wodę, poza 
ścianki i obudowy wykopów do kanału. 
b) W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót - prace podstawowe, w skład których 
wchodzą: 
− sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych, 
− wykonanie niezbędnych wykopów i odkrywek fundamentów z zabezpieczeniem ścian wykopów 
(w przypadku zaistnienia takiej konieczności). 
c) Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ziemne jakie występują przy realizacji umowy. 
d) Wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich. 
e) Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie wykonawczym. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
a) Plan realizacji i harmonogram określający kolejność wykonania prac ziemnych. 
b) Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy. 
c) Sprawozdania raporty z badań geotechnicznych przygotowania podłoża oraz zagęszczenia 
formowanych nasypów. 
d) Szkice wyniesień i obmiarów geodezyjnych. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
2.2. Materiały do zabezpieczenia wykonywanych robót ziemnych 
Rodzaj przyjętych rozwiązań należy do Wykonawcy. 



2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty z wykopu, które ze względu na skład nie będą mogły być ponownie wykorzystane do wbudowania, mogą 
być wywiezione poza teren budowy w miejsce wybrane przez Wykonawcę, po uprzednim dopełnieniu przez 
niego wszelkich procedur związanych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
Jeżeli grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów, zostały wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych umową, Wykonawca w przypadku niedoboru mas 
ziemnych jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych uprzednio przez zarządzającego realizacją przedmiotu umowy, na swój własny koszt. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym 
opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Ostatnią warstwę ziemi w 
wykopach realizowanych pod formowanie nowych konstrukcji ziemnych bądź kubaturowych należy wybrać 
ręcznie. 
Roboty przy wykonywaniu zabezpieczeń ścian wykopów, należy wykonywać przy użyciu sprawnego 
technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i przeznaczonego dla realizacji 
robót zgodnie z założoną technologią i projektem organizacji robót. Należy stosować sprzęt posiadający atesty i 
instrukcje użytkowania. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno 
w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Transport gruntu należy organizować w taki sposób, aby nie był hamowany dowóz materiałów na plac budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w punkcie 5 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, 
jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny 
zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
Sposób wykonania wykopu i zabezpieczenia jego ścian, powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego zabezpieczenia ścian wykopu, ich 
podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
5.2. Prace wstępne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z 
Dokumentacją Projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem 
stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu 
postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy 
urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. Wykonanie wykopów może 
nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji winny być odnotowane w 
Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co będzie stanowić 
podstawę do korekty ilości robót w książce obmiaru. 
5.3. Ogólne zasady prowadzenia robót 
a) Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest 
dopuszczalne tylko do gł. 1,00 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. 



b) Ściany wykopów powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wód opadowych. 
c) Zabezpieczenie to powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów występujących oraz do 
warunków miejscowych. Stan ścian wykopów Wykonawca powinien sprawdzać po każdym wystąpieniu 
warunków mogących ten stan naruszyć (np. opady, mróz itp.). 
d) W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wód opadowych z terenu przylegającego do 
wykopu, w skarpie powinny być wykonane odpowiednio umocnione spływy (betonowe z bruku), w 
miejscach z góry do tego przeznaczonych. 
e) Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i szybko zlikwidować wykopy przez 
ich zasypanie. Ręcznie można wykonywać wykopy do głębokości najwyżej 2,00 m, a koparką do 4,00 m. 
f) Należy uwzględnić w szerokości dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną 
przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie 
elementem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku ścian 
izolowanych nie mniej niż 0,80 m. 
g) Pozostawić pas terenu co najmniej 0,50 m wzdłuż krawędzi wykopu. Środki transportowe do załadunku 
mas ziemnych ustawiać co najmniej 2,00 m od krawędzi wykopu. 
h) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o 
grubości co najmniej 20 cm powinna być usunięta ręcznie, bezpośrednio przed wykonaniem podłoża. W 
przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, 
dopuszcza się wyrównanie poziomu posadowienia przez pogrubienie podłoża z kruszywa łamanego na 
koszt Wykonawcy. 
i) W przypadku wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawieniem wykopów na czas zimy 
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe przed 
zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót. 
j) Wykopy należy chronić przed dopływem wód powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposób 
odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu. 
k) Jeżeli w dnie wykopu występują piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z 
dołów fundamentowych. 
l) Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi 
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 
m) Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
n) Koparka powinna być ustawiona nie bliżej niż 60 cm od krawędzi wykopu lub poza strefą klina odłamu 
gruntu. Pomiędzy koparką a wykopem przebywanie osób jest zabronione. 
5.4. Zabezpieczenie ścian wykopów 
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby: 
− główne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 do 15 cm ponad teren, 
− rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
− krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami lub płytami żelbetowymi, w przypadku 
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi, 
− w wykopie rozpartym o głębokości większej od l,0 m były wykonane dogodne wyjścia awaryjne. 
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po 
wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz, szybka odwilż itp.). Rozbiórka 
zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy 
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub gdy wydobywanie 
elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwość uszkodzenia konstrukcji 
wykonywanego obiektu. 
5.5. Odwodnienia robót 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem 
wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, 



Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 
W przypadku pojawienia się wód gruntowych w wykopie, wykop należy zabezpieczyć przed zamakaniem. 
Wodę należy odprowadzić poza obrys wykopu za pomocą pompy przeponowej lub igłofiltrów. 
5.6. Odkłady gruntu 
5.6.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych 
prac związanych z trasą drogową. 
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
− stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
− są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z realizacją robót 
stanowiących przedmiot zamówienia, 
− ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie 
materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 
jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Zarządzającego realizacją 
przedmiotu umowy. 
5.6.2. Lokalizacja odkładu 
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te 
powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk 
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów. 
Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy 
przewieźć na odkład. 
przedmiotu umowy. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane 
przez Zarządzającego realizacja przedmiotu umowy. 
Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on 
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Zarządzającego realizacja przedmiotu umowy. 
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek 
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 
5.6.3. Zasady wykonania odkładów 
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub określonymi na bieżąco przez 
Zarządzającego realizacją przedmiotu umowy. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń 
podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 
1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 
Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów 
powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi 
w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Zarządzającego realizacja przedmiotu umowy. 
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone w 
punkcie 5.7.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 
konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża 
Wykonawcę. 
5.7. Zasypywanie wykopu 
Zasypanie wykopów możliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim 
wpisem do dziennika budowy. 
Przed przystąpieniem do robót należy oczyścić wykop ze śmieci i odpadów budowlanych. Zasypywanie wykopu 
należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to 
grubość nie powinna przekraczać: 
− przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm, 
− przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm. 
Zasypki wykopów instalacyjnych wykonać z miejscowych piasków zagęszczonych co najmniej tak jak grunty 
rodzime (lub nasypy budowlane). 
5.8. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 



tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej 
w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
5.9. Wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podsypki 
należy przystąpić do jej zagęszczania. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN- 
64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10% jej 
wartości, W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.10. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is=0,92. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli wartości 
wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Po zagęszczeniu gruntów pod fundamenty należy dokonać badań nośności podłoża (np. płytą 
statyczną). Prace przy wykonywaniu nasypów budowlanych prowadzić pod stałym nadzorem geologa. Dokonać 
odbioru zagęszczenia gruntów. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich 
wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 
Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 10 cm. Ostateczny poziom dna wykopu 
przed wykonaniem warstwy wyrównawczej powinien być wykonany z tolerancją ± 5 cm w stosunku do 
rzędnych projektowanych. 
Zagęszczenie gruntu w dnie wykopu pod nowo wznoszoną konstrukcję powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is=0,97, dla konstrukcji kubaturowych i 0,95 dla konstrukcji 
ziemnych. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 
− protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
− dziennika budowy. 
Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania: 
− sprawdzenie wymiarów, 
− sprawdzenie zgodności rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wód gruntowych z danymi 



podanymi w dokumentacji technicznej, 
− odwodnienie wykopów, 
− sprawdzenie zabezpieczeń (rozparć), 
− sprawdzenie zagęszczenia gruntu w wykopie. 
W czasie wykonywania wykopów kontrolę nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna prowadzić 
służba geodezyjna Wykonawcy. 
6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów i koryt 
Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić 
na: 
− odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
− prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
− przygotowanie terenu, 
− rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
− wymiary wykopów, 
− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
6.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez 
przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru 
przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, 
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, co do właściwego zagęszczenia gruntu 
w tych warstwach. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3], metr 
kwadratowy [m2], tona [t], kurs. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z rysunkami dokumentacji projektowej i postanowieniami 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć 
jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne 
z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie 
podlegają zapłacie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
- Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 
fundamentowego. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz.1126) z późniejszymi zmianami 
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszej ST omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie podłoży i podkładów 
z zapraw i betonu, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. „Przebudowa świetlicy w Uchorowie”. 
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 
Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3 i nieprzekraczającej 2600 kg/m3, 
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. 
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia wszelkich robót związanych z wykonaniem 
podkładów i podłoży z zapraw i betonu. Zakres niniejszej ST obejmuje wykonanie: 
- podkładów z chudego betonu C8/10, 
- wykonanie posadzek cementowych, 
- wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej, 
- wykonania wszelkich innych podkładów i podłoży niezbędnych do zrealizowania niniejszej inwestycji. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 
obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub 
ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z 
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie 
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa 
na koszt Wykonawcy. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania omówiono w punkcie 2 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
Do wykonania podłoży i podkładów z zapraw i betonu mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła 
są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania 



w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
2.2.1. Kruszywo 
Podczas ustalania składu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwykłego należy kierować się 
postanowieniem ogólnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010. 
Do wykonywania elementów zewnętrznych należy stosować kruszywo o mrozoodporności klasy F1. 
2.2.2. Woda zarobowa 
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać warunki normy PN-EN 1008:2004, która podaje wymagania dla 
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatności wody. 
2.2.3. Cement 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 
oraz PN-EN 206-1. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone potwierdzenie zgodności bądź też certyfikat 
zgodności z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Każda partia dostarczonego cementu 
przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje 
się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam, tylko 
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Jeśli nie przeprowadza się badań wytrzymałościowych cementu przed jego użyciem, to w przypadku 
podejrzenia, że rozpoczął się proces starzenia, należy skontrolować ewentualny jego stopień zwietrzenia, 
przejawiający się powstawaniem wyżej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijności cementów, 
tzn. reakcji łączenia się cementu z wilgocią zawartą w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiał nadaje się 
jeszcze do użycia należy przeprowadzić następujące badania: 
a) jeżeli cement zawiera grudki dające się łatwo rozgnieść w palcach lub rozpadające się w wodzie, można 
go używać do betonu pod warunkiem zwiększenia ilości cementu, aby wskaźnik cementowo-wodny 
c/w był wyższy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjętego, 
b) jeśli cement zawiera grudki niedające się rozgnieść w palcach i jednocześnie nierozpuszczalnych 
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych 
wielkości 2mm; jeżeli grudek jest nie więcej niż 30% w stosunku ciężarowym, to przesianego cementu 
można użyć – po uprzednim sprawdzeniu wytrzymałości betonu. 
2.2.4. Chudy beton 
Beton powinien być przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności 
z zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz 
świadectwo zgodności z recepturą. Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206:2014-04, 
tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek 
wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowiązującą normą PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, 
zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 
nie zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do 
skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest 
przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do robót muszą korzystać z następującego sprzętu: 
− mieszarki do zapraw, 
− betoniarki wolnospadowej, 



− przenośnych zbiorników na wodę, 
− drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
− polewaczek do pielęgnacji betonu, 
− elektronarzędzi. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Materiały workowane 
Materiały workowany powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewożony na foliowanych paletach. 
4.2.2. Mieszanka betonowa 
Masę betonową należy transportować środkami nienaruszającymi jednorodności masy, nie doprowadzając do 
segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia 
i rodzaju konstrukcji. Do transportu należy stosować mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie 
i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie środków transportu bez mieszalnika 
jest niedopuszczalne. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać 
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w punkcie 5 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206:2014-04. 
Wykonywanie podłoży można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane są także w nocy 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.2. Wykonanie robót 
5.2.1. Podkład z chudego betonu 
Grunt w otwartym wykopie chroni ć przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie spowodować 
pogorszenia nośności. W czasie wykonywania robót ziemnych należy w ciągu jednego dnia pogłębić 
wykop do żądanej głębokości na odcinku przewidzianych prac i wykonać podlewkę wyrównującą pod 
fundamenty z betonu C8/10 (chudy beton), gr. 10cm. Następnie niezwłocznie wykonać pozostałą część 
fundamentu, po rozszalowaniu zabezpieczyć przeciwwilgociowo. 
Podkłady z betonu wykonywać zgodnie z „ST - Betonowanie konstrukcji” wg projektu konstrukcji. W miejscach 
określonych projektem wykonać podłoże ze spadkiem. 
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej 
należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka 
po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony 
przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, 
gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5°C, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu. 
Wykonuje się ją w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm po zagęszczeniu. Po rozłożeniu i wyprofilowaniu 
mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczenie. Zagęszczenie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania 
zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie 
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez 
ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy 
przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 



5.2.2. Szlichta cementowa 
Szlichta cementowa jest mieszanką cementu portlandzkiego z piaskiem w proporcji 1:3. Po rozrobieniu wodą 
jego konsystencja jest plastyczna. Taki podkład jest odporny na wilgoć. Jego wytrzymałość na ściskanie zależy 
od sposobu przygotowania i może wynosić od 12 do 30 MPa. Wylewa się go między listwami kierunkowymi, 
zaciera i wygładza pacą. Podczas schnięcia podkład się kurczy, dlatego jego powierzchnię należy podzielić 
dylatacjami. Wylewka przez pierwsze 10 dni wymaga również zwilżania wodą. Całkowitą wytrzymałość 
mechaniczną uzyskuje dopiero po 28 dniach. Szlichty cementowe muszą mieć odpowiednią grubość. Najlepiej 
rozprowadza się je drewnianą lub metalową łatą. Grubość podkładu cementowego układanego na izolacji 
termicznej lub akustycznej nie może być mniejsza niż 3,5-4 cm. Jeśli jest taka, należy go zazbroić. Nie trzeba 
tego robić, gdy grubość wylewki zwiększymy do 7-8 cm. 
5.3. Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą 
PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
6.2. Badania w czasie robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 
− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną wyżej. 
− Na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Kontrola polegać powinna na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie 
tzw. badań doraźnych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymałości próbek. Kontrola ta powinna 
jednoznacznie potwierdzać zgodność parametrów technicznych dostarczonych materiałów z założonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 
6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający 
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny 
i pomiary), 
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców. 
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 
− równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu dwumetrowej 
łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm, 
− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2 mm 
długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
6.4. Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy robót, które wykazują 
odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką 
obmiarową podkładów betonowych i z materiałów sypkich jest 1m3, dla wylewek betonowych 
– 1m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podkładów. Jeżeli 



odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 
8.3. Odbiór podkładów 
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa 
dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników 
badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
− wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych próbek 
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót, 
− równości podkładu, 
− odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu metrowej łaty 
i poziomicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
− prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 
− prawidłowości wykonania spadków. 
Odbiór gotowych podkładów powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu – Cześć 1: Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu – Część 3: Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu – Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie składu 
ziarnowego - Metoda przesiewania. 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 
dla budynków. 
PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne - 
Terminologia, podział i główne elementy składowe. 
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur. 
Umowa, warunki umowy. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

B - 01.02.04 
IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
ciepłochronnych i akustycznych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. „Przebudowa świetlicy w Uchorowie”. 
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem 
izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 
materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne zaprojektowane i zawarte 
w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części 
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ocieplenia ścian muszą wchodzić w skład jednego systemu dociepleń 
i odpowiadać wymaganiom producenta systemu. 
Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany 
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji 
termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy 
ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także 
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Technicznej i ST. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Styropian 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. 
Paczki styropianu należy przewozić ułożone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem. 



Do transportu należy używać krytych środków transportu. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach 
ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, 
kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, 
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Wełna mineralna 
Produkt fabrycznie zapakowany jako pełna paleta może być składowany w magazynie otwartym pod warunkiem 
ułożenia na utwardzonym równym podłożu. W przypadku uszkodzenia opakowania produktu lub otwarcia 
opakowania produktu, w szczególności jego częściowego rozpakowania (niepełna paleta, a także rolki lub paczki 
luzem), produkt musi być składowany pod zadaszeniem. W przypadku składowania produktu w magazynie 
zamkniętym pomieszczenia magazynowe muszą mieć zapewnioną odpowiednią wentylację. Niezależnie od 
powyższych postanowień produkt winien być składowany w miejscu suchym. 
W szczególności produkt nie może być podmywany przez wodę, ani też być składowany w miejscu, w którym 
zbiera się woda. W przypadku produktu w paletach – palety nie mogą być układane jedna na drugiej z uwagi na 
ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. Wszelkie czynności dotyczące produktu powinny być 
przeprowadzane za pomocą przeznaczonego do tego celu sprzętu. Czynności te należy wykonywać ze 
szczególną starannością, tak by nie uszkodzić produktu lub jego opakowania. Dotyczy to zarówno opakowania 
zbiorczego (paleta), wielopaka (składowa palety), jak i opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Transport 
produktów musi odbywać się pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wystających ostrych krawędzi. 
Przewóz należy przeprowadzać w taki sposób aby produkt nie został uszkodzony, w szczególności aby nie 
przemieszczał się podczas jazdy. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem, określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one zużyte) były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. W czasie 
wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. 
Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie 
robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. Warstwy ocieplające winny 
być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgocenie parą wodną w czasie użytkowania budynku, 
bądź z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej 
powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt. 
Wymogi fizyko - chemiczne 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność 
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być 
wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu 
wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu 
(np. w wyniku kontaktu gips/cement). 
Wymogi geometryczne 
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi, 



przedstawione w niektórych punktach ST. W przypadku niespełnienia wymogów geometrycznych, podłoże 
należy przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinien być zgodny z aprobatami technicznymi 
przyjętego systemu. 
5.3. Wykonywanie izolacji ścian fundamentowych 
Na przygotowanej i oczyszczonej ścianie fundamentowej wykonuje się pokrycie hydroizolacyjne – zgodne z ST 
Hydroizolacje. Po starannym wykonaniu hydroizolacji przystępuje się do montażu płyt termoizolacyjnych XPS. 
Montuje się je „mijankowo”, tzn. z przesunięciem spoin płyt o 1 ich długości w co drugiej warstwie na 
powierzchni ściany fundamentowej. Krawędzie montowanych płyt łączone są na zakład. Płyty mogą być 
układane poziomo lub pionowo w zależności od rozwiązań projektowych. Mocuje się je do ściany tzw. metodą 
„na placki” (5–6 sztuk na płytę), opierając pierwszy rząd płyt na odsadzce ławy fundamentowej (aby uniknąć ich 
obsunięć). Przed przyklejeniem pierwszej warstwy płyt należy „sfazować” dłuższy bok płyt, aby docisnąć go do 
fasety fundamentu. Do klejenia płyt należy używać kleju bitumicznego przeznaczonego również do klejenia 
styropianu lub masy, z której wykonano warstwę hydroizolacji. Płyty XPS w żadnym wypadku nie należy 
mocować mechanicznie – kotwienie spowoduje uszkodzenie warstwy hydroizolacji. Ostatnią czynnością jest 
ułożenie folii kubełkowej (zgodnie z ST Hydroizolacje) oraz zasypywanie wykopu fundamentowego i 
odpowiednie jego zagęszczenie. 
5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych 
Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania (lub 
z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno być położone na 
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału 
izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych 
spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. 
5.5. Ocieplanie mostków termicznych 
Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są: 
− styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami budynków na styku ścian 
osłonowych i nośnych, 
− wieńce i nadproża, 
− stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji, 
− połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze ścianami 
konstrukcyjnymi i stropami, 
− przerwy dylatacyjne. 
Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją projektową 
i detalami. Zaleca się, aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody. Mostki powinno 
ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest to jedynie możliwe 
rozwiązanie. 
5.6. Ocieplenie wełną mineralną 
Przed przystąpieniem do izolacji w pierwszej kolejności mierzymy rozstaw pomiędzy drewnianymi belkami w 
świetle tak, aby dociąć produkty na odpowiedni wymiar. Po rozpakowaniu produktu odmierzamy potrzebną 
długość materiału pamiętając o zachowaniu 1,5-2 cm naddatku. Dodatkowe centymetry umożliwiają 
wykorzystanie doskonałej sprężystości i sztywności materiału, zapewniając utrzymanie się produktu pomiędzy 
belkami. Następnie należy rozpocząć układanie warstwy izolacji pomiędzy belkami układając płyty na lekki 
wcisk. Po ułożeniu izolacji należy założyć folię paroizolacyjną zgodnie z ST „HYDROIZOLACJE”. 
5.7. Metoda lekka-morka – układanie wełny mineralnej 
Klej należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Płytę wełny można położyć na paczce 
wełny, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do niej z każdej strony. Płyty przyklejamy do podłoża, metodą 
punktowo-obwodową. Nakładanie zaprawy klejącej wykonujemy w dwóch etapach. 
Niewielką ilością zaprawy klejącej wstępnie gruntujemy płytę przy jej krawędziach, wzdłuż obwodu 
oraz w trzech równomiernie rozłożonych punktach. Nakładamy kolejną warstwę zaprawy po obwodzie płyty na 
szerokości około 7cm oraz plackami o średnicy około 15 cm w trzech wcześniej wskazanych miejscach, tak aby 
powierzchnia przyklejenia płyty do podłoża wynosiła co najmniej 40%. 
Przyklejanie mijankowe płyt wykonujemy dosuwając kolejne płyty do poprzednio przyklejonych. Gładką pacą 
nanosimy cienką warstwę zaprawy klejącej i gruntujemy, przeszpachlowując całą powierzchnię płyty. 
Za pomocą pacy zębatej 12x12mm równomiernie rozprowadzamy warstwę zaprawy klejącej na całej wcześniej 
zagruntowanej powierzchni płyty. Zaprawę klejącą nanosimy na taką grubość, aby zapewnić dobrą przyczepność 
do podłoża. Natychmiast po naniesieniu zaprawy klejącej, płytę należy osadzić ok. 2 cm nad płytami wcześniej 
przyklejonymi, przesuwając ją za pomocą drewnianej pacy, tak aby uzyskać szczelny styk pomiędzy płytami i 
następnie docisnąć do podłoża. Taki sposób klejenia zapewnia maksymalną przyczepność. Płyty należy 
przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychodzącej z boku płyty 
zaprawy klejącej usuwamy tak, by nie była widoczna na stykach płyt. 
Po przyklejeniu płyt twardych z wełny, ale nie wcześniej niż po 24 godzinach, w celu wyrównania ewentualnych 



nierówności należy je przeszlifować pacą obłożoną gruboziarnistym papierem ściernym, aż do uzyskania 
wymaganej dokładności wykonywanego ocieplenia. 
Na narożach budynku płyty powinny być ułożone w sposób zapewniający „związanie”. W celu prawidłowego 
ukształtowania krawędzi naroża pozostawione wysunięte płyty obcinamy nożem wzdłuż łaty i szlifujemy pacą 
obłożoną gruboziarnistym papierem ściernym. 
Mocowanie łącznikami wykonujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia, za pomocą 
łączników wbijanych lub wkręcanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj łączników mocujących (wkręcane lub 
wbijane) oraz ich długość powinny być dostosowane do podłoża, grubości warstwy termoizolacyjnej układu 
ociepleniowego i występujących obciążeń statycznych. 
Jeżeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczące łączników nie stanowią inaczej, to 
minimalna głębokość zakotwienia łączników w podłożu powinna wynosić co najmniej: 
− 5 cm – w przypadku podłoża z betonu zwykłego lub z cegły pełnej, 
− 8 cm – w przypadku podłoża z betonu komórkowego lub z cegły kratówki. 
Przy narożach budynku, w tzw. „strefie narożnej”, liczbę łączników należy zwiększyć. Szerokość strefy 
narożnikowej powinna wynosić jedną ósmą szerokości budynku (węższej części budynku), jednak nie mniej niż 
1m i nie więcej niż 2m. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić co 
najmniej: 
− 5 cm – w przypadku podłoża z betonu, 
− 10 cm – w przypadku ściany murowanej. 
Zastosowanie płyt ze skalnej wełny mineralnej o układzie włókien prostopadłym do powierzchni ściany zwanym 
lamelowym pozwala na ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie mocowania łącznikami. Mocowanie jedynie 
za pomocą zaprawy klejącej może być wykonywane w przypadku płyt lamelowych, pod warunkiem że 
wysokość budynku jest nie większa niż 20 m, a wytrzymałość podłoża ściany na rozerwanie jest nie mniejsza niż 
0,08 MPa. Na podłożach niepewnych, nienośnych np. tynki, gazobeton, oprócz klejenia należy dodatkowo 
stosować łączniki mechaniczne. 
5.8. Wykonywanie izolacji ze styropianu 
Przed przystąpieniem do robót należy przygotować zaprawę klejową. Zaleca się używania zapraw zalecanych 
przez producenta styropianu. Zaprawę wymieszać ręcznie lub za pomocą powszechnie dostępnych urządzeń 
(betoniarka). W przypadku mieszania ręcznego, zaprawę dokładnie wymieszać przy użyciu wolnoobrotowej 
wiertarki z mieszadłem śrubowym, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do użycia 
po ok. 5 minutowym okresie dojrzewania. Bezpośrednio przed nakładaniem ponownie przemieszać. Czas 
obróbki przy 20°C do około 2 godzin. 
W przypadku bardzo równego podłoża masę klejową nakładać na płyty izolacyjne metodą pełno płaszczyznową 
przy użyciu pacy zębatej 10x10mm. W przypadku gdy podłoże nie jest idealnie równe należy stosować metodę 
pasmowo-punktową. Nałożyć tyle zaprawy klejowej, żeby po przyłożeniu płyty około 60% (nie mniej niż 40%) 
powierzchni płyty zostało pokryte zaprawą klejową. Uwaga: zaprawa klejowa nie może się dostać w szczeliny 
pomiędzy płytami, jeśli jednak tak się stanie należy ją natychmiast usunąć. 
W przypadku równego podłoża klej można nakładać równomiernie na płyty izolacyjne za pomocą pacy zębatej 
(zęby 10x10x10mm). Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją 
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Ułożenie najniższego pasa następuje na 
wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z 
przewiązaniem na narożach “na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to 
wyklejania ościeży otworów. Płyty (lamele) należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej 
powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być 
całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży 
– przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie 
do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt 
termoizolacyjnych większe niż 4 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W celu uniknięcia powstania 
otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar 
wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. 
Klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich 
połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt 
wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest 
dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na 
szerokość minimalnie 10cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z 
krawędziami naroży otworów w elewacjach. Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza 
narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt 
termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 
5.9. Wypełnienie izolacją ścian i stropów systemowych 
Wełnę należy układać między rusztem płyt systemowych zgodnie z zaleceniami producenta. 



5.10. Wykonanie robót – pozostałe materiały 
Izolacje termiczne i akustyczne niewymienione w punkcie 5 układać zgodnie z zaleceniami producentów danych 
produktów, a także zgodnie z dokumentacją projektową. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami 
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały 
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy 
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały 
i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 
− równość powierzchni płyt, 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość, 
− naprężenia ściskające płyt, 
− klasyfikacja ogniowa. 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Ocena podłoża 
Wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia 
właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża. 
murowych, tynków zewnętrznych, itp.). 
Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni 
miarodajne i obiektywne dla całego obiektu (1 raz na 20 m2 powierzchni ścian). 
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 
− przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – w 
zakresie koniecznym), 
− przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
− osadzenia łączników mechanicznych. 
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu 
i szerokości spoin. Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia 
łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych 
z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników). 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. 
Jednostka obmiarowa: 
− powierzchnię ociepleń oblicza się w m2. 
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 
8.3. Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 



− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome 
lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z Inwestorem. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
BN-84/06755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty 
Instrukcje wybranych producentów. 
Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktore zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla 
zadania pn. „Przebudowa świetlicy w Uchorowie”. 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Podłoże – element budynku, na powierzchni ktorego wykonana ma być izolacja. 
Materiał hydroizolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem hydroizolacji, 
realizowanych w ramach zadania. 
Zakres prac, ktorego dotyczą ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegolności: 
a) prace pomocnicze i towarzyszące obejmujące wszelkie działania zabezpieczające i organizacyjne oraz 
opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjętej 
przez wykonawcę a mające za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych, 
b) prace podstawowe, w skład ktorych wchodzą: 
- przygotowanie powierzchni – usunięcie zanieczyszczeń organicznych i innych, pogarszających 
przyczepność powłoki oraz w razie konieczności odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metodą 
strumieniowo-cierną (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie), 
- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ciśnieniem ok. 150-180 bar, 
- kontrola jakościowa przygotowania podłoża, 
- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego 
materiału bądź systemu materiałowego, 



- kontrola przyczepności do podłoża wykonanej powłoki (metoda pull-off). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogolne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogolnej specyfikacji 
technicznej. 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora stanowią o zamowionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 
obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędow w Dokumentacji Projektowej lub 
ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, ktory w porozumieniu z 
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 
uważane są za wartości docelowe, od ktorych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 
Cechy materiałow muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą 
w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrow wykonanych elementow 
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące materiałow, ich pozyskiwania i składowania, omowiono w punkcie 2 ogolnej 
specyfikacji technicznej. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
W ramach niniejszej inwestycji należy wykonać następujące warstwy hydroizolacyjne: 
a. Izolacja pozioma elementow betonowych i żelbetowych stykających się z gruntem: 2x papa na lepiku, 
b. Izolacja pionowa elementow betonowych i żelbetowych stykających się z gruntem: elastyczna 
dwuskładnikowa bitumiczna izolacja fundamentow, dwie warstwy; folia kubełkowa. 
c. Izolacja fundamentow od wnętrza pomieszczeń bez konieczności wykonania odkrywek murow z 
zewnątrz: szczegołowe rozwiązania i sposob realizacji wg wytycznych danego systemu iniekcji – do 
konsultacji z projektantem i Zamawiającym. 
Preparat do iniekcji 
Zastosować należy preparat aktywacyjny z dodatkiem cementu portlandzkiego. Wykorzystać należy zaprawy 
zawierające aktywator w celu zaślepienia otworow. 
Folia paroizolacyjna (polietylenowa) 
Folia pełni funkcję izolacji paroszczelnej w szkieletowych konstrukcjach ścian, dachow, stropow, zapewnia 
pionową izolację budynkow, jest doskonałą warstwą przeciwwilgociową pod podłogi, posadzki, wylewki, itp., 
można wykorzystywać ją jako prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych. Szczelność układu zapewnia 
się poprzez klejenie zakładow sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 
Wymogi techniczne: 
- grubość: 0,20 mm, 
- masa powierzchniowa: 190 g/m2, 
- wytrzymałość na rozdzieranie: ≥ 60 N/mm, 
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1m w czasie 100h: nie przesiąka 
- opor dyfuzyjny: ≥ 600 m2 hPa/g 
- rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniające ognia 
Cementowa zaprawa wyrównująca 
Zaprawa wyrownująca służy do wyrownywania powierzchni poziomych i pionowych, wewnątrz i na zewnątrz 
budynkow oraz do uzupełniania ubytkow i miejscowych nierowności podłoża i wyrownywania podkładow 
podłogowych. Może być stosowana w warstwie od 3 do 50 mm w celu przygotowania podłoży przed 
układaniem płytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz innych materiałow okładzinowych. 
Hydroizolacje powłokowe 
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, polimerowe, cementowe, 
cementowo-polimerowe, bitumiczno-mineralne, spełniające wymagania określane w normach i aprobatach 
technicznych. Hydroizolacja powłokowa izoluje części podziemne obiektow budowlanych wykonywane w 
gruntach z niskim poziomem wody gruntowej. Elementy podziemne budynku stykają się więc z wodą gruncie 
tylko podczas przenikania wody w głąb gruntu po opadach atmosferycznych - woda oddziałuje na elementy 
budynku krotkotrwale i nie wywołuje parcia hydrostatycznego. Preparaty wzbogacone są substancjami 
umożliwiającymi głębokie wnikanie w podłoże. Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z podłożem, 
niwelują także jego mikropęknięcia. Stosowane w powłokach specjalne dodatki zwiększają odporność powłok 
izolacyjnych na spękania. Ogranicza niszczące działanie mrozu i wody, będące skutkiem często przebiegających 
procesow marznięcia i odwilży. 



Dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe posiadać powinny bardzo dobrą przyczepność do podłoży 
mineralnych oraz papy; mogą być stosowany na suche i wilgotne podłoże. Powinny być łatwy i szybkie w 
stosowaniu (gotowe do użycia), mieć właściwości tiksotropowe, być bezrozpuszczalnikowe, wodochronne, 
odporne na działanie czynnikow atmosferycznych. 
Papy termozgrzewalne 
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem. Modyfikacja 
asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia 
i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy 
modyfikowane elastomerem są elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w 
temperaturze -25°C), dlatego można je układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i 
samoprzylepnych stanowią: welon z włokien szklanych, tkanina szklana lub włoknina poliestrowa. Są to 
materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry 
fizykomechaniczne. 
Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do wykonywania 
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogolnymi zasadami 
wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Rożnice dotyczące zasad wykonywania izolacji przy użyciu pap 
asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikają głownie ze specyficznych właściwości 
pap nowej generacji, a mianowicie: 
− dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w 
strukturze papy zgrzewalnej), 
− wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia rownie wysokiej trwałości pozostałym 
elementom. 
Papy termozgrzewalne do uszczelnień budowli, gdzie obowiązują wymagania odnośnie ochrony przed 
korzeniami dla ekstensywnych i intensywnych „zielonych dachow”, jako uszczelnienie przeciwko wodzie pod 
ciśnieniem, to papy modyfikowane elastomerem. Modyfikacji należy dokonać w celu nadania im odporności na 
przebicie korzeniami. Wzmocnione włokniny powinny być starannie impregnowane i powleczone obustronnie 
bitumem modyfikowanym. Pokrycie papy stanowić powinien drobny piasek – od strony gornej 
i laminowana folia szybkotopliwa od dołu. 
Papy asfaltowe na osnowie z włókna szklanego 
Składają się z osnowy (wkładki) powleczonej bitumem (nie jest on modyfikowany dodatkiem polimerow, stąd 
czasami określa się je mianem niemodyfikowanych). Zaletą osnowy z tkaniny szklanej jest duża wytrzymałość 
na zerwanie, wadą bardzo mała rozciągliwość. Zwykle są układane na sucho lub klejone lepikiem do podłoża. 
Jeśli papy klejone lepikiem mają być wykorzystane do wykonania izolacji przeciwwodnej, należy ułożyć trzy 
warstwy i zabezpieczyć je ścianą dociskową. Pap tego typu nie wolno zaginać i wywijać na powierzchnie 
pionowe. Mogą one stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej powłoce. 
Folia kubełkowa 
Głownym zadaniem folii kubełkowej jest ochrona fundamentow. Wytłoczenia dają możliwość odparowania 
wilgoci na powierzchni zaizolowanych fundamentow. Folia kubełkowa eliminuje możliwość wystąpienia 
uszkodzeń mechanicznych zewnętrznej izolacji fundamentow w czasie zasypywania wykopow oraz zabezpiecza 
izolację przed osiadaniem ziemi. 
Do produkcji folii kubełkowej powinien zostać zastosowany polietylen o dużej gęstości HDPE (high density 
PE), tj. materiał o grubości ok. 0,4 – 0,5 mm, odporny na wodę, a także obojętny na większość związkow 
chemicznych występujących w gruncie. Dzięki temu, nie tylko nie ulega destrukcji, ale też nie rozwijają się na 
nim grzyby, czy bakterie. Dobrze ułożona folia kubełkowa zapewnia optymalną przestrzeń wentylacyjną oraz 
znacząco zwiększa izolację termiczną ścian i fundamentow. 
Wymagane parametry folii kubełkowej: 
− łatwy i szybki montaż możliwy w każdych warunkach atmosferycznych, 
− mrozoodporność, 
− odporność na kwasy znajdujące się w glebie, 
− szybkie i skuteczne odprowadzenie wody do systemu drenażowego, 
− wysokie odporności mechaniczne, 
− materiał: polietylen wysokiej gęstości HDPE, 
− wysokość wytłoczeń: 8 mm, 
− odporność na ściskanie: do 450 kN/m, 
− grubość od 0,4 do 1,5 mm, 
− szerokości od 0,5 do 4 m. 
Elastyczna folia w płynie 
Elastyczna folia w płynie tworzy izolację typu lekkiego - uszczelnienia miejsca, na ktore woda nie działa pod 



ciśnieniem. Chroni podłoża przed wilgocią powstającą wewnątrz budynkow – tynki i wylewki 
w pomieszczeniach mokrych (łazienkach, łaźniach, natryskach, kuchniach, myjniach), zwłaszcza w strefach 
mokrych tych pomieszczeń - wokoł kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewow itp. Uszczelnia 
powierzchnie wokoł ścian i podłog, wokoł przejść rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej – wraz z zatopionymi 
w niej pierścieniami podłogowymi lub ściennymi. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące sprzętu omowiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji technicznej. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonywanie robot izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań 
systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. Materiały, ktore mogą okazać się 
pomocne w wykonywaniu izolacji i ktore są często preferowane przez producentow podstawowych materiałow 
hydroizolacyjnych, to: 
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 nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne 
natryskiwacze materiałow izolacyjnych, 
c) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałow rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże, 
d) do układania materiałow rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałow izolacyjnych z rolek. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałow odbywa się przy w sposob zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow 
przewozowych. Przy załadunku i rozładunku zaleca się korzystanie z urządzeń mechanicznych typu wozek 
widłowy, dźwig. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym 
nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejnikow. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 
języku polskim. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrob uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robot omowiono w punkcie 
5 ogolnej specyfikacji technicznej. 
Układając izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe należy szczególnie zadbać o zachowanie ciągłości 
powłok izolacyjnych oraz zachować niezbędne zakłady przy łączeniach materiałów. 
Należy stosować wyłącznie kompletne rozwiązania systemowe izolacji z zachowaniem zaleceń producenta 
i dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje i przerwy technologiczne w przegrodach należy uszczelnić 
taśmami systemowymi z zachowaniem zaleceń producenta i dostawcy systemu. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Obrobkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zapraw, nadlewki betonu, 
oczyścić z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni 
wykonać należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod 
ciśnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostać osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny 
być naprawione. Części wystające powinny być skute lub zeszlifowane. 
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni 
za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię 
betonową wyrownać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie 
zmrożone, nośne, rowne i wolne od smoły, rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczeń. 



5.3. Cementowa zaprawa wyrównująca 
Zaprawę cementową wyrownującą należy wymieszać z czystą, zimną wodą, aż do uzyskania jednolitej masy 
pozbawionej grudek. Do mieszania wskazane jest użycie mechanicznego mieszadła wolnoobrotowego. 
Przygotowaną w ten sposob zaprawę należy wykorzystać w ciągu 2 godzin. Aby zapewnić odpowiednie 
przyleganie zaprawy do podłoża, należy je wstępnie przeszpachlować, a następnie od razu nanieść warstwę 
właściwą, w celu uzyskania odpowiedniej grubości warstwę wyrownania (max. 50mm). Zaprawę można nanosić 
maszyną tynkarską, przez narzucanie kielnią murarską lub szpachlowanie gładką stalową pacą, mocno 
naciskając w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności do podłoża. 
5.4. Izolacja fundamentów – iniekcje 
Etapy prac: 
- Wiercenie otworow iniekcyjnych na określonym poziomie (w jednej linii). Średnica otworu powinna wynosić 
20mm, w rozstawie co 10-15cm. 
- Nawilżenie otworow iniekcyjnych, w celu poprawy przyczepności. 
- Zastosowanie preparatu aktywacyjnego z dodatkiem cementu portlandzkiego. 
- Wykorzystanie zaprawy zawierającej aktywator w celu zaślepienia otworow. 
- Pionowa izolacja fundamentow przeprowadzana jest w następujący sposob: Proces wiercenia otworow należy 
przeprowadzić analogicznie jak w przypadku izolacji poziomej. Rożnica tkwi w rozmieszczeniu otworow. 
Należy wykonać je w sposob wielowarstwowy – od poziomu posadzki w piwnicy aż do poziomu gruntu 
otaczającego obiekt, a nie, jak poprzednio, w płaszczyźnie poziomie ściany. 
5.5. Folie, membrany, maty itp. 
Materiały należy rozwijać na ochranianej powierzchni, układając ją na zakład. W celu uzyskania pełnej 
szczelności należy sklejać powstały zakład za pomocą: 
- asfaltowo polimerowych taśm dwustronnych, 
- jednostronnych taśm zbrojonych, 
- dwustronnych taśm, 
- taśm butylowych. 
Każdorazowo należy stosować się do zaleceń producenta izolacji. 
5.6. Hydroizolacje powłokowe 
Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy, 
ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie 
porowate wyrownać zaprawą cementową. Stosować na zimno. Przed użyciem wymieszać. Pierwszą warstwę 
nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej 
powłoki hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy roztworu, każdą warstwę po wyschnięciu poprzedniej, przy 
użyciu szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku. Nie stosować pomieszczeniach zamkniętych 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Należy zachować ostrożność przy wyborze masy, ponieważ część z nich 
ma w swoim składzie rozpuszczalniki organiczne, niszczące styropian. 
Elastyczną grubowarstwową masę uszczelniającą stosować w temperaturze dodatniej, nakładać dwukrotnie na 
podłożu zagruntowanym jego roztworem, każda warstwa w ilości około 1 kg preparatu/ 1m2. 
Każdorazowo należy stosować się do zaleceń producenta izolacji. 
5.7. Elastyczne folie w płynie 
Podłoże pod ułożenie folii powinno być rowne i nośne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, 
wykwitow solnych i słabo przylegających fragmentow podłoża, pozostałości starych farb, olejow i innych 
substancji mogących osłabić przyczepność folii. Występujące w podłożu rysy i ubytki należy mechanicznie 
poszerzyć i wypełnić zaprawą cementową. Podłoża pyliste, a także wykonane z materiałow gipsowych należy 
przeszlifować i odpylić. Powierzchnia powinna być całkowicie wyschnięta, co należy potwierdzić „testem folii”. 
Test polega na ułożeniu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni ok. 1m2. Jeżeli po ok. kilkunastu godzinach 
na wewnętrznej powierzchni folii pojawi się skroplona para wodna, to takie podłoże nie nadaje się jeszcze do 
ułożenia elastycznej folii w płynie. Świeżo wykonane powierzchnie, np. tynku lub posadzki, mogą być 
uszczelniane po ich całkowitym wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od czasu ich 
wykonania. Powierzchnie szczegolnie chłonne zaleca się gruntować emulsją gruntującą przed użyciem folii. 
Folie zazwyczaj produkowane są jako gotowe do użycia jednorodne pasty. Nie wolno jej łączyć ich z innymi 
materiałami, rozcieńczać lub zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu 
wyrownania konsystencji (zaleca się stosowanie wiertarki wolnoobrotowej). Folię należy nakładać na podłoże co 
najmniej w dwoch warstwach. Pierwszą nanosi się pędzlem. Do nałożenia drugiej warstwy można przystąpić po 
całkowitym wyschnięciu pierwsze. Kolejne warstwy można nanosić przy pomocy pędzla lub pacą stalową. 
Powstałą po związaniu powłokę (po ok. 24 godzinach) należy pokryć trwale posadzką, tynkiem lub okładziną. 
Folię w płynie należy wywinąć na ścianę 10 cm, a narożniki uszczelnić taśmą. Uszczelnione powierzchnie 
należy chronić ok. 3 dni przed oddziaływaniem wody. 
5.8. Izolacje papowe 
Gruntowanie podłoża 



Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 
Izolacje z pap termozgrzewalnych 
Podłoża betonowe, wylewki z zaprawy cementowej ułożone na warstwie izolacji termicznej, powinny mieć 
grubość min. 3,5 cm. Podłoże należy zdylatować na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki powinny 
pokrywać się z dylatacjami konstrukcyjnymi. 
Podłoża betonowe i z zaprawy cementowej muszą być dojrzałe i uzyskać przed ułożeniem pokrycia papowego 
wilgotność mniejszą niż 6%. W przypadku wilgotności wyższej należy się liczyć z obniżoną przyczepnością 
ułożonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pęcherzy w pokryciu. Przed przystąpieniem do robot 
pokrywczych podłoże należy środkiem gruntującym. 
Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robot papowych: 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania trzeba zapoznać się ze stanem podłoża i dokonać wyboru 
odpowiednich materiałow. 
b) Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarow, sprawdzić poziomy osadzenia wpustow 
kanalizacyjnych, wielkość spadkow oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować 
rozłożenie poszczegolnych pasow papy na powierzchni. 
c) Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
− 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 
− +5°C w przypadku pap oksydowanych. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane 
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20ˇC) i wynoszone na miejsce wbudowania bezpośrednio przed 
zgrzaniem 
d) Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadow atmosferycznych 
oraz przy silnym wietrze. 
e) Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w ktorym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce 
(z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwoch końcow 
do środka. Miejsca zakładow na ułożonym wcześniej pasie papy ( z ktorym łączona będzie rozwijana rolka) 
należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12- 
15 cm). 
f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy 
aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 
asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się 
samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. 
Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub 
zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. 
Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
g) Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
– podłużny 8 lub 10 cm, 
– poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy wykonywać 
ze szczegolną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewow. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 
h) W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby zakłady 
(zarowno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się 
przycięcie narożnikow układanych pasow papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
opracowania i powinny być ogolnie znane. Należy jednak zwrocić szczegolną uwagę na przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracownikow przy pracach na wysokości i na przepisy 
przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i obuwie o grubej 
podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości. 
Izolacje z pap samoprzylepnych 
Przed przystąpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej należy ocenić jej wygląd zewnętrzny. 
Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań, o prostych krawędziach i rownomiernie rozłożonej 
masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna być pokryta folią antyadhezyjną z tworzywa 
sztucznego. Papę należy kleić do podłoża z wykorzystaniem właściwości samoprzylepnych masy asfaltowej 
znajdującej się od spodniej strony wyrobu. Papa samoprzylepna może być wykorzystana jako warstwa 
podkładowa na termoizolacji ze styropianu, jednocześnie jako ochrona dla styropianu przed działaniem wysokiej 
temperatury podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej 
5.9. Folia kubełkowa 
Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej ścian piwnicy od zewnątrz należy wykonać poprzez wyłożenie 
ścian 



tłoczoną membraną z tworzywa osłaniającą izolację i zapewniającą przesychanie muru zgodnie z instrukcją 
podaną 
przez producenta membrany. Jeżeli producent nie zaleca inaczej folię należy mocować do ścian za pomocą 
gwoździ lub kołkow z użyciem plastikowych podkładek uszczelniających. Przy mocowaniu folii na styropianie 
można użyć kołkow szybkiego montażu. Gwoździe lub kołki należy wbijać w gorny płaski pas folii lub płaską 
przestrzeń między wytłoczeniami (2 – 3 mocowania na metr bieżący). Należy uważać aby przy montażu nie 
uszkodzić wytłoczeń folii. Aby uzyskać szczelne połączenie między arkuszami folii należy użyć taśmy z 
kauczuku 
butylowego (zależnie od wymagań jedno- lub dwurzędowo). Zaleca się aby folia kubełkowa była 
przytwierdzana 
wytłoczeniami w stronę muru. Do wykończenia folii należy korzystać z listew systemowych. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robot omowiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji 
technicznej. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
- stosowanych materiałow, kontrolę jakości przygotowania podłoża – ocena optyczna stopnia czystości oraz 
pomiar wytrzymałości na odrywanie metodą pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
1542:2000, 
- kontrolę bieżącą grubości wykonanej powłoki, polegającą na kontroli ilości zużycia materiału w 
odniesieniu do zaleceń producenta, 
- kontrola jakości wykonanej powłoki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmująca: 
a) ocenę powierzchni powłoki pod kątem występowania odbarwień, nieciągłości, odspojeń, 
b) pomiar przyczepności powłoki do podłoża, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogolne wymagania dotyczące obmiarow robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji technicznej. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) lub m (metr) powierzchni, na ktorej wykonano zabezpieczenie 
hydroizolacyjne. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogolne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robot omowiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji 
technicznej. 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbior podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbior podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 
8.3. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałow, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− szczelność. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym 
rozciąganiu. 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego. 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybor jednostek produktu do probki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynkow. Metoda badania nie palności 
materiałow budowlanych. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 



PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania probek, badania 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesow produkcji betonu. 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemow zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości. 
Instrukcje montażu materiałow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych producentow. 
Umowa, warunki umowy. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogow określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z pracami renowacyjnymi murów z cegieł ceramicznych, które zostaną wykonane na podstawie 
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa świetlicy w Uchorowie”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
- domurowania i zamurowania otworów w istniejących ścianach, 
- prac renowacyjnych ścian murowanych z cegły, tj. mycie i czyszczenie chemiczne i mechaniczne, 
uzupełnienia drobnych ubytków i wykruszeń w oryginalnej ceramice, impregnacja wzmacniająca, 
wykonanie nowych fug, flekowanie. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawcą jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana 
i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe 
omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. 
Może się zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe 
w związku z tym Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas 
przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i 
ani organizator przetargu ani Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone 
informacje z własną wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę 
i zmodyfikowana ofertę zgodnie z która ma on uzupełnić projekt wedle wymagań uzgodnionych 
z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów opisanych w przedmiarze. 



2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Roboty murowe należy wykonywać z materiałów o parametrach równoważnych do tych które zostały 
wymienione w dokumentacji projektowej. 
Wszelkie, drobne ubytki kamienia i cegły oraz zmiany kolorystyczne, należy scalić odpowiednimi kitami i 
laserunkami. Zniszczone i mocno uszkodzone detale kamienne należy wymienić na nowe, wykonane z tego 
samego materiału. Rekonstrukcje elementów ceramicznych należy wykonać z materiałów o podobnych 
parametrach fizyko - chemicznych i mechanicznych. 
Wszelkie materiały renowacyjne należy skonsultować z Projektantem i Zamawiającym. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Prawidłowe wprowadzenie robót murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzętu i narzędzi. 
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn zaleca się stosować: 
− pion murarski, 
− łatę murarską, 
− poziomnicę uniwersalną, 
− łatę kierunkową, 
− warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz 
do wyznaczania kierunku, 
− sznur murarski, 
− kątownik murarski, 
− wykrój. 
Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym zaleca się stosować: 
− kastrę na zaprawę, 
− zafel do zaprawy, 
− szkopek do wody, 
− palety na elementy murowe, 
− wiadra. 
Do obróbki elementów murowych zaleca się stosować: 
− młotek murarski, 
− oskard murarski, 
− przecinak murarski, 
− puckę murarską, 
− drąg murarski, 
− szlifierkę kątową. 
Do murowania zaleca się stosować: 
− kielnię murarską, 
− czerpak, 
− łopatę do zaprawy, 
− rusztowania. 
Roboty związane z wykonaniem renowacji murów będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy następujących 
maszyn i urządzeń: 
- betoniarka do przygotowania zapraw, 
- wyciąg budowlany do pionowego transportu odpadów lub inne urządzenie o podobnym zastosowaniu, 
- rusztowania, 
- sprzęt do mycia pod ciśnieniem z możliwością regulacji ciśnienia, szerokości strumienia wody, 
- wytwornicy pary wodnej (parownice) do zabiegów czyszczących, 
- mikropiaskarki do czyszczenia na sucho i usuwania graffiti, 
- mechaniczne dłuta, szlifierki, wiertarki, 
- inny sprzęt ręczny uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
4. TRANSPORT 



4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt. 4 specyfikacji 
technicznej. 
4.2. Transport elementów murowych 
Wyroby i materiały konieczne do wznoszenia murów z cegieł ceramicznych należy transportować 
i składować w sposób zapewniający niewystąpienia uszkodzeń mechanicznych oraz powstania zawilgoceń. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych przez producenta 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. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i 
uszkodzenie opakowań. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania Ogólne” pkt. 5 specyfikacji technicznej. 
5.2. Murowanie ścian i zamurowanie otworów 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty poprzedzające roboty murowe sprawdzając 
zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie elementów, na których mają być 
wzniesione ściany lub wykonane zamurowania. 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi wytycznymi i zasadami 
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to: 
− mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem odpowiedniego wiązania elementów murowych 
i grubości spoin, 
− elementy murowe powinny być układane na płasko, a nie na rąb lub na stojąco, 
− mury należy wnosić możliwie równomiernie na całym obszarze budowy, 
− elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
− nie zaleca się moczyć elementów murowych przed wbudowaniem, 
− stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą 
konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
− liczba przyciętych lub połówkowych elementów murowych nie powinna przekraczać: 
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 10%, 
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 15%, 
o w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 30%, 
− konstrukcje murowe mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, 
− murów nie należy wykonywać na zmrożonej konstrukcji lub ze zmrożonych materiałów, 
− w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych przez okrycie 
grubą folią budowlaną, 
− należy ograniczyć do wysokość muru, na jaką może być wzniesiony w czasie jednego dnia w celu 
uniknięcia niestateczności i przeciążenia świeżej zaprawy. W zależności od rodzaju zaprawy (zwykła 
lub do cienkich spoin) oraz grubości muru nie należy wykonywać ścian o wysokości większej niż 
3,0 m (ściany o grubości 80 mm) i 4,5 m (ściany o grubości 240 mm). 
Spoiny w murach ceglanych: 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 
cegieł. Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, 
że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. Połączenie murów stykających się pod kątem 
prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępia 
zazębione boczne. 
5.3. Odtworzenie murów ceglanych 
Cegłę należy oczyścić, uzupełnić ubytki, wymienić fugi i zabezpieczyć hydrofobowo. Odsłonięcie cegły 
prowadzić w kilku miejscach. W przypadku odspojenia zbyt dużych fragmentów cegły, należy niezwłocznie fakt 
zgłosić do projektantów architektury w celu zweryfikowania rozwiązania. 



5.4. Renowacja ścian istniejących 
Aby było możliwe wykonanie docieplenia trwałego, należy skuć stare, zwietrzałe i luźne elementy tynków 
części elewacyjnej. 
Wzmocnienie i naprawa spękań do 3mm 
W miejscach spękań przy otworach okiennych należy zastosować skoble z prętów gwintowanych o6 
ocynkowanych długości min 60cm zakotwione w ścianie na głębokość min. 10cm, układane prostopadle do 
pęknięcia nie rzadziej, niż co 30cm. Wykonać obrzutkę z zaprawy poprawiającej przyczepność, wyrównać 
zaprawą tynkarską. 
Wzmocnienie i naprawa spękań powyżej 3mm 
Przed wzmocnieniem elementu wypełnić rysy i spękania specjalną zaprawą. Usunąć tynk po obu stronach ściany 
(co najmniej na 50 cm z obu stron pęknięcia, lub rysy), jeśli tynk na danym odcinku występuje. Usunąć zaprawę 
ze spoin na głębokość 4-5cm (co najmniej z 2-3 spoin powyżej i poniżej rysy). Dokładnie oczyścić spoiny i 
powierzchnie ścian, skorodowane i zniszczone cegły. Spoiny wypełnić zaprawą epoksydową, lub specjalnym 
cementem montażowym. Wcisnąć pręt gwintowany o średnicy 8mm zabezpieczonym zaprawą antykorozyjną na 
głębokość ok.3-4cm. Pamiętać należy, aby pręt zachodzić przynajmniej 100cm z każdej strony rysy, pęknięcia. 
Wykonać obrzutkę z zaprawy poprawiającej przyczepność, wyrównać zaprawą tynkarską. 
Spękania ścian wewnętrznych budynku naprawić w ten sam sposób jak ściany zewnętrzne. Wszelkie ubytki na 
ścianach budynku powstałe przez układanie instalacji uzupełnić poprzez wmurowanie brakujących cegieł. 
Zawilgocone ściany poddać oczyszczeniu i odgrzybianiu. W celu usunięcia występującego zawilgocenia 
wykonać należy pionową i poziomą izolację przeciwwilgociową części podziemnych wykorzystując metodę 
iniekcji krystalicznej. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt 6 części „Wymagania ogólne” niniejszej 
specyfikacji technicznej. Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
W czasie wykonywania odbioru robót murarskich należy przeprowadzić badania celem oceny czy spełnione 
zostały wszystkie wymagania dotyczące jakości wykonania robót. 
Do badań takich zalicza się: 
− badania zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
− badania jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− ocenę prawidłowości robót poprzedzających roboty murowe, 
− badania jakości wykonania robót murowych. 
6.2. Wymagania dotyczące materiałów 
Badanie jakości materiałów użytych do wykonania renowacji następuje poprzez porównanie cech materiałów z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w pkt. 2 niniejszej 
ST. Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz 
muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa 
pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać 
każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Zamawiającego. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na 
stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane 
normy. 
Kontrola jakości wykonania renowacji elewacji polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego, zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Robót Budowlanych. 
Kontrola jakości wykonanego zakresu Robót dotyczy zgodności jego wykonania z przepisami, Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Zamawiającego na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmuje: 
- badanie dostaw materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości cech geometrycznych wykonywanych elementów. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, 
zaakceptowanie przez Zamawiającego wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, a także sprawdzenie 
zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami 
prawa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót podano w pkt 7 części „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej. 
Jednostką obmiaru jest wykonanie: 



- 1 m2 – dla remontowanego muru, 
- 1 m – dla renowacji elementów ciągnionych, 
- 1 szt. – dla renowacji innych elementów i robót naprawczych murów, 
- 1 dm2 – dla robót naprawczych elementów kamiennych, 
- 1 m2 – dla wykonania rusztowań. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w pkt 8 części „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej. 
W wyniku odbioru należy sporządzić: 
− częściowy protokół odbioru robót, 
− protokół odbioru robót zanikających, 
− wpis do dziennika budowy, 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami ST i Dokumentacji projektowej. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z Inwestorem. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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STOLARKA I ŚLUSARKA 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót 
polegających na montażu stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, które zostaną wykonane na podstawie 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa świetlicy w Uchorowie”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił. 
Złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych 
zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników. 
Kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego 
długości. 
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca 
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż 
stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej. Zastosowaniu podlegają tylko i wyłącznie wyroby odpowiadające 
wymaganiom norm, dokumentacji projektowej i posiadające niezbędne aprobaty techniczne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 niniejszej 
specyfikacji technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją projektową. 
3. SPRZĘT 
Do wykonania montażu stolarki i ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Drzwi i okna powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny być 
opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementów składowych, z dołączoną instrukcją 
montażu i wbudowania. Opakowania powinny zabezpieczać wyrób przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
odkształceniami. Wyroby powinny być przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. 
Do dostarczanych odbiorcy drzwi i okien powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej dane 
z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwa jednostki certyfikującej, 
która brała udział w ocenie zgodności – dotyczy drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych, znak 
budowlany. 
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 



oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). 
Transport materiałów musi odbywać się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien być realizowany wg instrukcji 
Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Każda partia wyrobów powinna zawierać 
wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. Za 
uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiada Wykonawca robót objętych niniejszą ST. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania Ogólne” pkt.5 niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją 
podaną w projekcie technicznym. Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność 
wykonania otworów pod ościeżnicę, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót 
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić 
i oczyścić. Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie 
montażu i osadzanie elementów ślusarskich. Przed montażem drzwi należy sprawdzić poziom posadzki w strefie 
obrotu skrzydła drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykończenia posadzki należy zachować 
odpowiednią szczelinę montażową (grubość elementów wykończeniowych + 5 mm). 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed 
przystąpieniem do robót: 
− powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, 
− powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 
5.4. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
Montaż należy wykonać przez specjalistyczną firmę zgodnie z instrukcją producenta. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę 
na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
− na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące 
w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
− maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
− dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstawaniu 
odkształceń podczas zamykania, 
− na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie 
powinny być większe od: 
− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
5.5. Montaż ślusarki 
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno 
wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem 
i montażem wyrobów metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo 
i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami 
śrubowymi elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w 
elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne 
wyrobów. 
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. Wklejenie 
kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej 
wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu 
wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając 
naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę 
więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad 
płaszczyznę łączonych części lub elementów. Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budynku 



stosować należy złączy rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być 
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: 
− otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 
− z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 
− wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka, 
− przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 
− kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 
W przypadku kotew wklejanych: 
− otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 
− kotwę posmarować klejem, 
− wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 
− po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do montażu 
wyrobów metalowych. 
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe 
wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montować 
zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
5.6. Montaż parapetów 
Przygotować otwory w murze w sposób zapewniający swobodne osadzenie parapetu, zakładając wpust w mur 
ok. 3 - 8 cm na jedną stronę. Sprawdzić, czy montowany parapet mieści się w otworach. Jeżeli wymiar parapetu 
powoduje konieczność stosowania większych wpustów, można wykonać wycięcia w parapecie w kształcie litery 
"L" w celu uniknięcia większych szczelin. Na krawędziach parapetu przylegających do okna nanieść cienką 
warstwę sylikonu w celu uszczelnienia. Należy stosować sylikon w kolorze dopasowanym do parapetu i okna 
lub bezbarwny. 
Zabezpieczyć parapet przed uszkodzeniami montażowymi. Podsunąć parapet do okna tak, aby jego krawędzie 
osadzić w przygotowany w oknie do tego celu felc lub pod ościeżnicę na głębokość ok. 1cm, jednocześnie 
stosując niewielki spadek (około 1%) w kierunku wnętrza pomieszczenia. 
Usztywnić parapet poprzez wyklinowanie od dołu i od góry. W zależności od długości parapetu stosować 
przynajmniej dwa kliny od dołu i jedną wyporę od góry przy długości do 130cm., a w miarę wzrostu długości 
parapetu stosować większą ilość klinów i wypór. Wypełnić szczelinę pianką poliuretanową lub zaprawą 
cementową. Po utwardzeniu pianki usunąć wszelkie nadlewy i obrobić szczelinę zaprawą cementowo-wapienną 
i gładzią tynkową. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 6 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
6.2. Kontrola jakości wyrobów 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086. 
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: zgodność wymiarów, jakość materiałów użytych do 
wykonania stolarki, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność 
działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: zgodność wymiarów, stan i wygląd elementów pod względem 
równości, pionowości i spoziomowania, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć, wymagania estetyczne, stan i wygląd 
wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. Z dokonanego odbioru należy 
sporządzić protokół. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. 
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są: 
− [m] – montowanych parapetów, 
− [m2] – montowanych skrzydeł drzwiowych, okien. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem stolarki i ślusarki podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej w części „Wymagania ogólne” w pkt 8. 
Sprawdzeniu bezwzględnie podlegają: 
− jakość dostarczonej stolarki i ślusarki, 
− poprawność wykonania montażu. 
W wyniku odbioru należy: 



− sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 
− dokonać wpisu do dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami ST i dokumentacją projektową. 
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: zgodność wykonania elementów i ich składowych z 
dokumentacją techniczną, wymiary gotowego elementu i jego kształt, prawidłowość wykonania połączeń 
(przekroje, długość i rozmieszczenie śrub), średnice otworów, dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w 
wymiarach, kątach i płaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiałów, zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji 
budowlanej, zgodność wbudowanego elementu z projektem, jakość wykonania, odchyłki wymiarów, 
prawidłowość działania, prostokątność skrzydeł, płaskość skrzydeł, izolacyjności akustycznej – w przypadku 
drzwi o deklarowanej izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej i dymoszczelności (w przypadku drzwi z 
deklarowaną odpornością ogniową łącznie z dymoszczelnością producent może wykonać tylko jedno z tych 
badań). 
W wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, zakres 
prac określonych niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną nie może zostać odebrany. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
− poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli 
inwestor wyrazi zgodę, obniżyć ostatecznie wartość wykonanych robót, 
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć efekt błędnie wykonanych prac i ponownie 
je wykonać. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia. 
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia. 
Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT 

B - 02.04.01 
TYNKI I OKŁADZINY 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynkow oraz okładzin, ktore zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy”. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektow budowlanych. 
45410000-4 Tynkowanie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegołowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez 
kruszywa, włokien lub innych materiałow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitow 
i twardnieje po zastosowaniu. 
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obu tych składnikow 
(a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian 
i sufitow. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynkow i okładzin ścian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji projektowej do niniejszej 
inwestycji. Zakres robot obejmuje wykonanie: 
− oczyszczenie stropow i ścian wskazanych w dokumentacji projektowej, 
− wykonanie prac renowacyjnych, 
− wykonanie nowych tynkow. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogolne wymagania dotyczące robot podano w części „Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące materiałow, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wod ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
Metody odgrzybiania i odsalania murow 
Zabiegi odgrzybieniowe należy wykonać np.: preparatem na bazie dichlorofluamidu, bądź stosując mieszaninę 
roztworow składającą się z pochodnych pirydyny oraz chlorku alkilobenzylodimetyloamonu. 
Zabiegi odsalające 
Zabiegi odsalające należy przeprowadzić lokalnie w miejscach o większej koncentracji soli metodą migracji soli 
do rozszerzonego środowiska, poprzez np.: kompresy z pulpy celulozowej lub ligniny nawilżonych wodą 
destylowaną. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład 
poszczegolnych składnikow zaprawy wg wymagań PN-90/B-14501. Marka i skład zaprawy powinny być 
zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno być 
wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 



wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 
wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
Gładź gipsowa 
Gładź szpachlowa przeznaczona jest do wypełniania pęknięć, rys i ubytkow powstałych na powierzchniach ścian 
oraz sufitow. Pozwala na uzyskanie gładkiej i trwałej powierzchni pod zastosowanie wszelkiego rodzaju powłok 
malarskich. Tworzy zwarte oraz stabilne podłoże pod tapetowanie. Gładź nadaje się jako tzw. warstwa 
podkładowa, pod gładź finiszową. Można ją wykorzystywać do mocowania listew narożnych. Posiada doskonałą 
przyczepność do podłoży gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu, tynkow cementowych, 
cementowo-wapiennych. Może być stosowana na podłoża betonowe. Większość gładzi może być aplikowana 
maszynowo przy użyciu odpowiednich agregatow. Materiału nie należy stosować na podłoża drewnopochodne, 
metalowe, szklane, z tworzyw sztucznych oraz w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. 
Siatka z włokna szklanego 
Siatka z włokna szklanego służy do zatapiania w zaprawy zbrojące, do stosowania we wszystkich systemach 
ociepleń ścian zewnętrznych. Na fasady oraz cokoły narażone na większe obciążenia zaleca się stosowanie siatki 
w dwu warstwach lub użycie siatki o gęstości 330 g/m2. 
Cementowa zaprawa wyrownująca 
Zaprawa wyrownująca służy do wyrownywania powierzchni poziomych i pionowych, wewnątrz i na zewnątrz 
budynkow oraz do uzupełniania ubytkow i miejscowych nierowności podłoża i wyrownywania podkładow 
podłogowych. Może być stosowana w warstwie od 3 do 50mm w celu przygotowania podłoży przed układaniem 
płytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz innych materiałow okładzinowych. 
Tynk gipsowy 
Zaprawa do wykonywania gipsowych, gładkich, lekkich tynkow wewnątrz pomieszczeń, w ktorych wilgotność 
użytkowa nie przekracza 70%. Wykorzystywany do tworzenia powierzchni gładkich lub o dowolnej strukturze 
na ścianach i sufitach wewnątrz budynkow, jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajow podłoża, 
a także jako powierzchnia pod rożnego rodzaju farby i tapety, podłoże do układania płytek, podłoże pod tynki 
wykończeniowe. 
Tynk zewnętrzny 
Projektuje się tynki zewnętrzne silikatowe, wysoce paroprzepuszczalne (oddychające), wysoce trwałe – odporne 
na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie, odporne na czynniki atmosferyczne o grubości ziarna 1,5 mm. 
3. SPRZĘT 
Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robot. Dozwolone jest stosowanie agregatow tynkarskich oraz drobnego sprzętu budowlanego. 
4. TRANSPORT 
Ogolne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogolne” pkt 4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 
atmosferycznymi. 
Liczba środkow transportu ma zapewniać prowadzenie robot zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości 
frontu robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałow/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałow należy prowadzić w sposob ostrożny przy 
użyciu środkow i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwą jakość 
robot. Do rozładunku można używać wozkow widłowych, przenośnikow taśmowych, żurawi samochodowych 
lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środkow bezpieczeństwa zgodnie z warunkami 
bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za 
pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące wykonania robot podano w części „Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać o przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie 
podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, proby ścierania, drapania 



(skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac 
budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać 
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących rownej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być: 
− rowne, 
− nośne i mocne, 
− wystarczająco stabilne, 
− jednorodne, rownomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
− szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
− wolne od wykwitow, 
− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, 
wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych 
problemow. 
Tynk cementowo-wapienny 
Tynk może być stosowany na podłoża szorstkie, nośne, wolne od tłuszczow, bitumow, pyłow i innych substancji 
zmniejszających przyczepność. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. 
Dotyczy to też wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powłok malarskich. Podłoża mało nasiąkliwe i 
niejednolicie wilgotne należy obficie zwilżyć wodą. Przed nakładaniem tynku podłoże powinno być wilgotne, 
ale nie mokre. Podłoża suche i bardzo nasiąkliwe, a szczegolnie mury z bloczkow gazobetonowych i 
silikatowych, zaleca się zagruntować i odczekać do wyschnięcia ok. 2 godziny. Przed nałożeniem właściwej 
warstwy tynku należy uzupełnić głębokie ubytki. Przed rozpoczęciem wykonywania prac tynkarskich zalecane 
jest zabezpieczenie wszystkich narożnikow przy użyciu nierdzewnych profili. 
Cementowa zaprawa wyrównująca 
Podłoże, na ktore będzie nanoszona zaprawa wyrownująca musi być odpowiednio przygotowane, mocne, nośne, 
bez pęknięć, czyste i wolne od oleju, tłuszczu, kurzu oraz farb i pozostałości klejow. Zaprawę można nanosić na 
wilgotne powierzchnie, ale należy pamiętać że na powierzchniach o zmniejszonej chłonności wydłuży się 
nieznacznie czas jego utwardzania. Silnie chłonne podłoże (cegła, gazobeton itp.) należy przed aplikacją zwilżyć 
wodą (szczegolnie przed aplikacją warstw o małej grubości), w taki sposob aby po jej wchłonięciu pozostało ono 
matowo-wilgotne. Zaprawa nie powinna być stosowana bezpośrednio na podłoża zawierające gips, należy je 
zawsze zagruntować. Podłoża takie powinny cechować się przy tym jednorodnością i odpowiednią nośnością. 
Gładź gipsowa 
Gładź może być stosowana na podłoża nośne, suche i wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów, słabych tynków 
oraz substancji zmniejszających przyczepność takich jak: 

 tynki cementowe i cementowo -wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność< 4%), beton (wiek powyżej 
3 miesięcy, wilgotność< 4%) – zagruntowane preparatem gruntującym, 

 pod łoża gipsowe o wilgotności poniżej 1% – najpierw zagruntowane, 
 p łyty gipsowo - włóknowe i gipsowo - kartonowe mocowane według zaleceń producentów płyt – 

najpierw zagruntowane, 
 pow łoki malarskie – mocne, o dobrej przyczepności. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości 

należy całkowicie usunąć. Dotyczy to też wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powłok 
malarskich. Podłoża suche i bardzo nasiąkliwe, a szczególnie mury z bloczków gazobetonowych i 
silikatowych, zaleca się zagruntować i odczekać do wyschnięcia około 2 godziny. 
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C. 
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 50%. W innych 
warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie materiału. 
Tynk silikonowy 
Podłoże musi być nośne, suche, niespękane, nasiąkliwe, niezmarznięte oraz wolne od kurzu, tłuszczu 
i wykwitów. Przed zastosowaniem tynku każde podłoże musi być zagruntowane preparatem zalecanym prez 
producenta tynku. Powierzchnie obsypujące się należy oczyścić mechanicznie. Pozostałości oleju szalunkowego 
na betonie usuwać strumieniem gorącej pary wodnej. Powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: 
oczyścić mechanicznie, strumieniem gorącej pary wodnej lub przy użyciu środków do usuwania alg. Stare, 
zwietrzałe farby mineralne oczyścić mechanicznie. Wykwity oczyścić mechanicznie. Uszkodzone, spękane 
powierzchnie naprawić przy użyciu odpowiednich szpachlówek. 
Tynk gipsowy 
Podłoże tynkarskie należy poddać kontroli zgodnie z Polską Normą PN-B 10110. Podłoże oczyścić z kurzu, pyłu 
i luźnych cząstek, usunąć większe nierówności. Wystające elementy zbrojenia usunąć lub zabezpieczyć 
antykorozyjnie. Obróbka wstępna podłoża zgodnie z tabelą nr 1. 
Maksymalna wilgotność resztkowa powierzchni betonowych ≤ 3 %. Podłoża betonowe nie mogą być pokryte na 
powierzchni wodą (np. opady, skropliny). Jeśli otynkowany ma być najwyżej usytuowany strop budynku, 
wówczas przed rozpoczęciem robót tynkarskich należy nałożyć izolację termiczną oraz uszczelnienie. 



5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk 
Ogólne sprawdzenie podłoża 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni wierzchniej 
należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: 
 próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk, 
 próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu, 
 chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania, 
 próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze 
Mur z cegły pełnej, dziurawki, kratowki, pustakow ceramicznych, bloczkow i elementow z betonu lekkiego musi 
być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone 
do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych rożnic 
w grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające 
przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrownać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5mm. Tego 
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpoźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania 
(nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sol krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, 
muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli 
metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatow, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania 
wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego 
przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 
5.4. Ogólne założenia dotyczące tynkowania 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod 
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa 
od wyszczegolnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegolnych etapow 
robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, 
znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną poźniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpoźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią 
warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku 
wierzchniego. Ogolne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich 
warunkow pogodowych i w szczegolności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 
Ciepłe warunki pogodowe 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposob 
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, 
utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynkow 
zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunkow pogodowych i tym samym znacząco poprawia 
jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 
Zimne warunki pogodowe 
W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek działania 
mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te 
przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. 
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy temperaturze +5° C 
(temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. Prace tynkarskie 
mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz 
podłoża tynku jest wyższa niż +5°C. Narzuconą warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu 
stwardnienia i wyschnięcia. Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynkow konieczne może być 
zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazowek producenta dla każdego rodzaju tynku. 
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży) 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem 
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. 
Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub 
koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 
Szlamy zwiększające przyczepność 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z zawiesiny 
(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do ktorej dodaje się cement aż do uzyskania 
jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamow należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega 
osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą „mokre na 
mokre". Przestrzegać wskazowek producenta. 



5.5. Siatka z włókna szklanego 
Gotową zaprawę należy rozprowadzać rownomiernie na powierzchni płyt za pomocą pacy zębatej 
o wielkości zębow 10-12mm. W przypadku płyt z wełny mineralnej należy dodatkowo przed rozprowadzeniem 
zaprawy dokonać tzw. „gruntowania” zaprawą szpachlową. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast 
rozkłada się siatkę z włokna szklanego, zatapia się ją przy użyciu pacy metalowej i szpachluje się na gładko. 
Prawidłowo zatopiona siatka z włokna szklanego powinna być nie widoczna i całkowicie zatopiona w zaprawie 
klejącej. Należy przy tym zachować zakłady sąsiednich pasow siatki, wynoszące około 10cm. Zakłady siatki nie 
mogą pokrywać się ze spoinami między płytami. W przypadku narożnikow otworow w elewacji (np. okien) 
należy zatopić ukośnie dodatkowe kawałki siatki o wymiarach około 20x40cm. W miejscach przecięcia siatki, 
np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zostać wykonane dodatkowe zbrojenie – należy wtopić dodatkowy 
pasek siatki. 
5.6. Gładź gipsowa 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać około 5 minut i jeszcze raz wymieszać. 
Jeśli potrzeba można zwiększyć dodatek wody o około 3% na opakowanie i zamieszać ponownie. W przypadku 
szpachlowania większych powierzchni materiał można nakładać poprzez kilkakrotne nakładanie cieńszej 
warstwy lub poprzez nałożenie jednorazowo grubszej warstwy. Po nałożeniu materiał należy przegładzić szeroką 
pacą ze stali nierdzewnej i pozostawić do wyschnięcia. Po wstępnym stwardnieniu materiału, powierzchnia 
nadaje się do szlifowania przy użyciu papieru ściernego lub siatki do szlifowania oraz za pomocą szlifierki 
mechanicznej tzw. żyrafy. W przypadku większych nierowności materiał należy ponownie aplikować warstwami 
o niewielkiej grubości, o ile zajdzie taka potrzeba – wielokrotnie (po całkowitym wyschnięciu warstwy 
wcześniejszej). Zaleca się kładzenie jednorazowo warstwy nie grubszej niż 5mm, nie stosować w warstwach 
poniżej 1m. Wyschniętą warstwę należy przeszlifować, odpylić następnie zagruntować i pomalować. 
5.7. Cementowa zaprawa wyrównująca 
Zaprawę należy wymieszać z czystą, zimną wodą, aż do uzyskania jednolitej masy pozbawionej grudek. Do 
mieszania wskazane jest użycie mechanicznego mieszadła wolnoobrotowego. Przygotowaną w ten sposob 
zaprawę należy wykorzystać w ciągu 2 godzin. Aby zapewnić odpowiednie przyleganie zaprawy do podłoża, 
należy je wstępnie przeszpachlować, a następnie od razu nanieść warstwę właściwą, w celu uzyskania 
odpowiedniej grubości warstwę wyrownania (max. 50mm). Zaprawę można nanosić maszyną tynkarską, przez 
narzucanie kielnią murarską lub szpachlowanie gładką stalową pacą, mocno naciskając w celu zapewnienia 
odpowiedniej przyczepności do podłoża. Nie przerabiać zaprawy wyrownującej w temperaturach poniżej +5°C. 
W normalnych warunkach (temperatura +23°C i wilgotność powietrza 50%) po 4-5 godzinach (przy warstwie 
o grubości 1 cm) można przystąpić do układania płytek ceramicznych. 
Należy zwrocić uwagę na to, aby podłoże było wystarczająco suche przed rozpoczęciem montażu okładzin 
wrażliwych na wilgoć. Podany czas może ulec skroceniu lub wydłużeniu w zależności od temperatury 
i wilgotności powietrza. Przy silnych upałach, suchym wietrze lub bezpośrednim działaniu promieni 
słonecznych, należy chronić naniesioną warstwę zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu 
w zależności od panujących warunkow należy zwilżać jej powierzchnię przy użyciu wody i/lub przykryć folią. 
Świeżo wykonaną warstwę wyrownującą należy chronić przed deszczem i mrozem. 
5.8. Tynk cementowo-wapienny 
Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać, aż do uzyskania 
jednorodnej masy. Tynk najwygodniej jest mieszać przy użyciu wiertarki z mieszadłem lub w betoniarce. 
W przypadku maszynowego nakładania tynk mieszać w agregacie tynkarskim. Proporcje wody należy dobrać w 
zależności od wymaganej konsystencji, typu agregatu tynkarskiego, warunkow atmosferycznych oraz rodzaju 
podłoża. Na przygotowane podłoże tynk narzucać kielnią lub agregatem tynkarskim i wygładzać prostopadle do 
kierunku nakładania pacą metalową lub długą łatą. Następnie należy powierzchnię dokładnie wyrownać (ścinać) 
łatą trapezową. Po stężeniu materiału, w zależności od zamierzonego efektu końcowego, można go zacierać pacą 
styropianową, następnie pacą filcową lub z drobnej gąbki. W przypadku nakładania tynku w więcej niż jednej 
warstwie, w celu zwiększenia przyczepności kolejnych warstw, należy zatrzeć na ostro. Kolejną warstwę 
nakładać po kilku godzinach, po wstępnym związaniu tynku. Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy 
myć wodą, a stwardniałe resztki tynku można usunąć mechanicznie. Po całkowitym stwardnieniu i wyschnięciu 
tynku (po minimalnie 2-3 tygodniach) można go malować farbami akrylowymi, farbami silikonowymi oraz 
farbą silikatową. 
Wykonany tynk należy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez delikatne zraszanie go wodą, 
zapobieganie przeciągom, zmniejszenie temperatury pomieszczeń itp. Na zewnątrz budynkow nie należy 
nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną warstwę chronić przed opadami deszczu i zbyt 
szybkim przesychaniem przez minimum 24 godziny. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach. 
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposob prowadzenia robot, 
ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zaleceń prace należy 
wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 



5.9. Tynk silikonowy 
Po co najmniej 24-godzinnym schnięciu podkładu nakładać tynk silikonowy. Tynk zamieszać wolnoobrotowym 
mieszadłem, nie mieszać z innymi produktami. Tynk silikonowy nakładać nierdzewną pacą stalową w warstwie 
rownej wielkości ziarna i zacierać. W celu uzyskania struktury rowkowej: po krotkim przyschnięciu zacierać 
pacą plastikową wykonując ruchy koliste, poziome lub pionowe. W celu uzyskania struktury drapanej: 
bezpośrednio po zaciągnięciu zacierać pacą plastikową ruchami kolistymi. Pracować rownomiernie i bez 
przerwy. 
Temperatura podłoża, powietrza oraz materiału podczas stosowania oraz przez 12 godzin od zastosowania nie 
może być niższa niż +5°C. Przy dużym nasłonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze 
odpowiednio osłonić elewację. Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą wyraźnie wydłużyć czas 
wiązania i zmieniać odcień barwy. Czyszczenie narzędzi - wodą natychmiast po użyciu. 
5.10. Tynk gipsowy 
Dozowanie wody należy ustawić na rzadką konsystencję zaprawy (ok. 1 bar/metr węża z zaprawą). 
W zależności od temperatury możliwe jest robienie przerw w natryskach, wynoszących maksymalnie 
10-15 minut. W przypadku dłuższych przerw należy oczyścić maszynę i węże. Natryskiwany materiał należy 
rozprowadzić przy pomocy łaty o profilu H pionowo i do lica. Po rozpoczęciu wiązania wyrownać przy pomocy 
łaty trapezowej T i wyprowadzić narożniki. Fazę „piorowania“ dokonuje się w celu wyrownania niewielkich 
nierowności powstałych w trakcie poprzednich etapow za pomocą szpachli powierzchniowej, 
tzw. „piora“. Następnie zwilżyć powierzchnię tynku wodą i za pomocą pacy gąbkowej wytworzyć dostateczną 
ilość mleczka gipsowego. Po delikatnym związaniu powierzchnię tynku wygładzić przy pomocy szpachli 
powierzchniowej. Dylatacje konstrukcyjne budynku należy kontynuować w postaci cięcia w warstwie tynku 
(cięcie kielnią) lub zastosować odpowiednie profile, możliwe jest zastosowanie jako taśmy przekładkowej. 
Samoprzylepną taśmę nakleić na sąsiedni element budowlany i tynkować. Po stwardnieniu tynku odciąć 
wystające pasma. Aby uzyskać gładką powierzchnię tynku np. pod malowanie należy stosować jako warstwę 
wykończeniową gładź. 
Średnia grubość tynku wynosi 15mm, a minimalna 8mm. Przewody instalacyjne przykryć warstwą tynku 
o grubości minimalnej 5mm. W szczegolnych przypadkach na ściany można nanieść tynk o grubości 
do 50mm, jednak powyżej grubości tynku wynoszącej 35mm zaleca się wykonać tynk w dwoch warstwach, 
ponieważ w przypadku jednej warstwy czas schnięcia tynku wzrasta wielokrotnie. Poprzez szybkie wysychanie 
pierwszej warstwy tynku zredukowany zostaje całkowity czas schnięcia. Pierwszą warstwę należy zaczesać za 
pomocą grzebienia tynkarskiego, a po całkowitym wyschnięciu przy maksymalnym rozcieńczeniu z wodą. 
Kolejna warstwa może być zastosowana po całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej. Możliwe jest rownież 
narzucanie tynku w dwoch cyklach, gdzie drugi narzut następuje przed rozpoczęciem wiązania tynku pierwszej 
warstwy (tzw. metodą „mokre na mokre“). Jednak w tym przypadku czas schnięcia tynku znacznie wzrasta. 
Sufity betonowe należy tynkować wyłącznie jednowarstwowo, tworząc warstwę tynku o maksymalnej grubości 
15mm. Jako powierzchnia pod płytki ceramiczne tynk musi być nakładany jednowarstwowo o minimalnej 
grubości 10mm. Powierzchnia tynku musi być szorstka, nie należy jej wygładzać ani zacierać. Płyty EPS i 
bloczki szalunkowe, jak rownież lekkie płyty budowlane z wełną drzewną należy tynkować jednowarstwowo i 
zazbroić na całej powierzchni, minimalna grubość tynku 15mm. 
Aby umożliwi ć szybkie wysychanie tynku należy zadbać o prawidłową wentylację w pomieszczeniu. Jeśli po 
tynkowaniu wykonywany jest podkład podłogowy z asfaltu lanego, wowczas, aby uniknąć naprężeń 
termicznych, należy zadbać o wystarczające wietrzenie. W przypadku tynku o grubości 10mm, czas schnięcia w 
zależności od wilgotności pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i wentylacji wynosi średnio 14 dni. W 
przypadku mniej korzystnej temperatury / wilgotności powietrza czas schnięcia może ulec wydłużeniu. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w części „Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałow przeznaczonych 
do robot tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolności jej marki 
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań 
materiałow i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy. 
6.4. Badania w czasie wykonywania robót 
Badania tynkow powinny być przeprowadzane w sposob umożliwiający ocenę wszystkich wymagań 
a w szczegolności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałow i wyrobow, 



− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− przyczepności tynkow do podłoża, 
− grubości tynkow, 
− wyglądu powierzchni tynkow, 
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynkow, 
− wykończenie tynkow na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogolne zasady obmiaru robot podano w części „Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką 
obmiarową jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub okładziny [m2]. Powierzchnię tynkow oblicza się jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrownawczej do 
spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrow i słupow oblicza się w rozwinięciu tych elementow w stanie surowym. Powierzchnię 
tynkow stropow płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynkow nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementow o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni 
otworow do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogolne zasady odbioru robot podano w części „Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji technicznej. 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbior podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot okładzinowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jeżeli odbior podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie 
od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.3. Wymagania przy odbiorze 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m 
łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
− pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogołem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
− poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogołem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.). 
Niedopuszczalne są: 
− wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni 
tynkow, pleśni itp., 
− trwałe ślady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
Odbior gotowych tynkow powinien być potwierdzony protokołem, ktory zawiera: 
− ocenę wynikow badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamowieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogolne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesow produkcji betonow. 
PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zaprawy do murow. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementow 
powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemow zapewniania jakości 
i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 



Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 
Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogow określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

B - 02.04.02 
ROBOTY MALARSKIE 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok 
malarskich wraz z zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych w trakcie realizacji inwestycji, które zostaną 
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa świetlicy w Uchorowie”. 
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, 
na której ma być wykonana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, 
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentubarwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie powłok malarskich oraz impregnujących. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawcą jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana 
i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe 
omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. 



Może się zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe 
w związku z tym Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas 
przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy 
i ani organizator przetargu ani Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone 
informacje z własna wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę 
i zmodyfikowaną ofertę, zgodnie z którą ma on uzupełnić projekt wedle wymagań uzgodnionych z Inwestorem. 
Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów opisanych w przedmiarze. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania omówiono w punkcie 2 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
Wymaga się, aby spełniona była norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb. 
Bezwzględnie należy chronić farby przez działaniem czynników zewnętrznych – głównie chronić przed 
mrozem! 
Wykonać próby kolorystyki tynku do zatwierdzenia. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Rozcieńczalniki 
Należy stosować rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb odpowiadające 
normom państwowym lub mające cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
Farby budowlane gotowe i impregnaty 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Ściany wewnętrzne malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi. 
Podbitkę wykończyć lakierem chemoutwardzalnym. 
Środki gruntujące 
Należy stosować preparaty gruntujące zalecane przez producentów konkretnych produktów: farb, tynków. 
Pod płytkami ceramicznymi, ściany należy zagruntować preparatem wyrównującym chłonność podłoża. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonywania robot należy stosować: 
− pędzle i wałki, 
− mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
− natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami, 
− drabiny i rusztowania. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. Farby należy przewozić w warunkach dodatnich temperatur. Liczba środków transportu należy 
dostosować tak by zapewnić prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Przechowywać w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem 
warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. Bezwzględnie chronić 
przed mrozem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w punkcie 5 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione na 
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu 
lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem 



pneumatycznym. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich i impregnacyjnych należy zakończyć roboty 
budowlane stanu surowego. Roboty nie powinny być prowadzone: 
− podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 
− w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 
temperatury poniżej 0°C, 
− w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 
20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitów, odspojeń. Mokre lub niewłaściwie 
przygotowane podłoże może powodować uszkodzenia powierzchni takie jak pęcherze lub pęknięcia następnych 
warstw. Nie stosować na wilgotne lub zanieczyszczone podłoża. 
5.4. Przygotowanie materiałów 
Materiał w opakowaniu jest gotowy do użycia. Przy nanoszeniu mechanicznym, w każdym urządzeniu należy 
ustawić odpowiednią ilość dozowanej wody, w celu zachowania spójności kolorystycznej pokrywanej 
powierzchni. 
W celu zachowania spójności barwy na całej powierzchni, do materiału w intensywnych odcieniach, z reguły 
dodaje się mniejszą ilość wody. Nadmierne rozcieńczenie materiału prowadzi do pogorszenia jego właściwości 
(barwa, krycie) oraz utrudnia aplikację. 
5.5. Wykonanie robót 
Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt 5.3. 
Prace należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, impregnatów i gruntów zawierającą informacje 
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub 
natryskiem pneumatycznym, zgodnie z zaleceniami Projektanta i Konserwatora Zabytków. Wykonywać 
malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentów). 
Ściany muszą być pokryte równo farbą przewidzianą w opisie, występowanie zacieków, widocznych zgrubień 
nakładania farby, zabrudzeń lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne. 
Wszystkie elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. Przy malowaniu ścian niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowaną 
powierzchnią futryn drzwiowych, ślusarki okiennej, sufitów podwieszonych itp. konieczne jest zabezpieczanie 
tych krawędzi taśmą klejącą. 
Zabronione jest nakładanie farby na metale nie odizolowane emulsją ochronną. 
Malowanie musi być wykonane przed założeniem listew przypodłogowych, listew podsufitowych i osprzętu 
elektrycznego. 
Prace wykonywać uwzględniając zalecenia z punktu 2. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
− sprawdzenie wsiąkliwości, 
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
− sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 



elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 
i wykonać powtórnie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do wykonania robót określonych 
niniejszą specyfikacją techniczną. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
8.2. Odbiór podłoży 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych 
lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić. 
8.3. Wymagania przy odbiorze 
− Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu 
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
− Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
− Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
− Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
− Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity - Klasyfikacja. 
Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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PŁYTKI CERAMICZNE I GRESOWE 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych i gresowych, które zostaną wykonane na podstawie 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa świetlicy w Uchorowie”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
Okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
wykładzin podłogowych i okładzin ściennych za pośrednictwem płytek i kafli ceramicznych i gresowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firmą budowlaną i dlatego 
jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie 
całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się zdarzyć, że 
dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w związku z tym Wykonawca 
będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te okażą się 
nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani 
Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własną wiedzą i 
doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie 
informacje tak, aby móc przedłożyć łączną cenę i zmodyfikowana ofertę, zgodnie z którą ma on uzupełnić 
projekt wedle wymagań uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów 
opisanych w przedmiarze. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
2.1.1. Wymagania szczegółowe 
Posadzka z płytek gresowych: 
a) Płytki gresowe do uzgodnienia z Zamawiającym. 
b) Elastyczny klej o podwyższonej przyczepności, zapewniający przyklejenie płytki do podłoża całą jej 
powierzchnią, wodo- i pleśnioodporny. 
c) Fuga drobnokruszywowa zaprawa do spoinowania o wysokiej odporność na ścieranie i zmniejszonej 
absorpcji wody, będąca zaprawą elastyczną i szybkowiążącą, odporna na wodę, grzyby i pleśń oraz czynniki 
atmosferyczne. 
Okładziny ścian z płytek: 
d) Płytki do uzgodnienia z Zamawiającym. 
e) Elastyczny klej o podwyższonej przyczepności, zapewniający przyklejenie płytki do podłoża całą jej 
powierzchnią, wodo- i pleśnioodporny. 
f) Fuga drobnokruszywowa zaprawa do spoinowania o wysokiej odporność na ścieranie i zmniejszonej 
absorpcji wody, będąca zaprawą elastyczną i szybkowiążącą, odporna na wodę, grzyby i pleśń oraz czynniki 
atmosferyczne. 
Spoina elastyczna 
W posadzkach z twardych płyt (gresowych bądź ceramicznych), w miejscach przecięcia gładzi cementowej 



zastosować spoinę elastyczną, np. wypełnioną sylikonem, po wcześniejszym odpowiednim zaimpregnowaniu 
szczeliny w sposób systemowy, wskazany przez wybranego producenta. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
− narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
− packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji 
klejących, 
− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
− poziomice, 
− wkładki dystansowe, 
− mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
− pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
− gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 
− papier ścierny do szlifowania. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 
4.2. Pakowanie i magazynowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres 
producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem 
ITB”. Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 
dodatniej. Wysokość składowania do 1,8 m. Płytki glazurowane, w opakowaniach, można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
4.3. Transport materiałów 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym 
grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania podstawowe 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania ścian i podłóg płytkami należy zakończyć: 
− wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
− podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem (w przypadku kładzenia glazury), 
− roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych, 
instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
− wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Temperatura nie powinna być niższa niż +5oC w ciągu całej doby. 
5.2. Przygotowanie podłoża – warstwa wyrównawcza 
Podłożem pod okładziny i wykładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany lub 
posadzki betonowe, otynkowane mury lub płyty gipsowo-kartonowe. Podłoże betonowe powinno być czyste, 
odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami 
prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku występowania małych nierówności należy je 
zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
Powierzchnia podłoży pod wykładziny z płytek ceramicznych powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i 
ubytków oraz pozbawiona zanieczyszczeń. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, 
który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość 
podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na 
zginanie – 3 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych 
stałych elementów budynku paskiem papy. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą – 5÷7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych 



powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę 
cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej 
grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 
nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
5.3. Gruntowanie i uszczelnianie 
Przed nałożeniem zaprawy uszczelniającej elastycznej należy zwilżać podłoże, a przed nałożeniem folii w płynie 
gruntować. Każdą izolacje należy nakładać min. w 2 warstwach. Wszelkie połączenia ściana – ściana oraz 
posadzka – ściana należy dodatkowo zabezpieczyć taśmami uszczelniającymi o szerokości 120 mm i 
systemowymi narożnikami. W miejscach przejść podłączeń rurowych do baterii w strefach izolowanych wkleić 
należy uszczelki ścienne. W miejscach gdzie nie ma izolacji powierzchnie gruntować preparatem gruntującym. 
Okładziny/wykładziny spoinować przy zastosowaniu fugi wysokowytrzymałej o podwyższonych wymogach 
higienicznych. Wszelkie połączenia ściana – ściana lub posadzka – ściana wypełnić materiałem trwale 
elastycznym – silikonem sanitarnym zabezpieczonym fugą elastyczną bakteriobójczą. 
5.4. Okładziny i wykładziny 
Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Wyznaczyć linię 
poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować elastyczną zaprawę klejową zgodnie z instrukcją 
producenta. Elastyczną zaprawę klejową rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50˚. Zaprawa 
klejowa powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
zaprawy klejowej powinna pozwolić na wykonanie okładziny/wykładziny w ciągu 15 minut. Po nałożeniu 
elastycznej zaprawy klejowej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej linii. 
Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć (ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby 
warstwa zaprawy klejowej pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania 
zaprawy klejowej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy 
stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny/wykładziny należy usunąć nadmiar 
elastycznej zaprawy klejowej ze spoin między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki 
dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. Pasy lub wzory z płytek innego koloru czy faktury 
układać jw., zgodnie z Dokumentacja projektową. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. 
− PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. 
− PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i 
znakowanie. 
− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 
podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania posadzek z płytek powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, 
a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny 
i pomiary), 
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
− spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w., 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności przedłożonych przez dostawców. 
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
− przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku, 
− odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie 



powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m), 
− odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno większe niż 2 mm na całej 
długości łaty), 
− prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm, 
− grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 
przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
− płaszczyzny poziomej lub spadków, 
− nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą długości 2 m a posadzką (nie powinny 
być większe niż 3 mm na całej długości łaty), 
− odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 
3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki), 
− przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm, 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 
przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej. 
cokołów jest metr (m). Płaszczyznę okładzin płytkami oblicza się w metrach kwadratowych rzeczywiście 
oblicowanych ścian i posadzek. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna 
być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
− okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli 
inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi 
w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
− przyczepności do podłoża, 
− prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp., 
− szerokości i prostoliniowości spoin. 
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 14411:2007 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 



Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian 
i sufitow systemowych, ktore zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. „Przebudowa świetlicy w Uchorowie”. 
1.2. Zakres stosowania 
Szczegołowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Płyta wypełniająca – element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych innych 
obciążeń poza ciężarem własnym. 
Ruszt (konstrukcja nośna) - podwieszana rama, ktora podtrzymuje połać sufitową. Może być kompletnym 
zestawem lub składać się z poszczegolnych elementow. 
Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za pomocą 
kształtownika) przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej odległości od 
znajdującego się powyżej stropu lub dachu. 
Element zawieszenia - część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku. 
Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwoch oddzielnych elementow złączonych w sposob 
trwały przy montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż jednego 
producenta ale powinny być sprzedawane w taki sposob, aby kupujący mogł je nabyć w jednej transakcji. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie okładzin systemowych ścian i sufitow o 
parametrach zgodnych z dokumentacją projektową. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora stanowią o zamowionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 
obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędow w Dokumentacji Projektowej lub 
ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, ktory w porozumieniu z 
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 
uważane są za wartości docelowe, od ktorych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 



Cechy materiałow muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą 
w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrow wykonanych elementow 
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące materiałow, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
• OKŁADZINY SYSTEMOWE ŚCIAN I STROPOW – PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE 
Należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową. Wymaga się przedstawienia próbek 
okładzin systemowych do akceptacji Zamawiającego. 
Przewiduje się montaż ścian i sufitow z płyt gipsowo-kartonowych o gładkiej, matowo-białej powierzchni. Płyty 
mocowane na podkonstrukcji systemowej z widocznym mocowaniem płyt. Do mocowania do konstrukcji 
budynku wieszakow oraz profili przyściennych powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne. 
Wskaźnik pochłaniania dźwięku = 0,1. 
• OKŁADZINY SYSTEMOWE ŚCIAN – ŚCIANKI KABIN W POMIESZCZENIACH WC 
Należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową. Wymaga się przedstawienia próbek 
okładzin systemowych do akceptacji Zamawiającego. 
Systemowa ścianka i z płyty MDF. Przegroda o wysokości h=2m, zamontowana na wysokości 15 cm nad 
podłogą. 
Akcesoria stalowe 
Służą do łączenia kształtownikow konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
- łączniki wzdłużne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krotkie, 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtownikow 
stalowych wg pkt. 2.3. 
Inne akcesoria 
stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy: 
• taśmy spoinowe: z włokna szklanego, samoprzylepna z włokna szklanego, perforowana papierowa – do 
wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 
• uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– 
do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
Wkręty Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtownikow nośnych, łączenia kształtownikow między 
sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty 
samowiercące. Masa szpachlowa Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do 
końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania 
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentow dla 
poszczegolnych wyrobow. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, ktory nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robot. Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin 
systemowych, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu 
budowlanego. Narzędzia zalecane do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar 
taśmowy, ołowek, łata 2-3 m z libellą, kątownik metalowy, metrowka, pion murarski. Narzędzia zalecane do 
montażu konstrukcji i płytowania: nożyce do blachy (prawe i lewe), noż, miarka zwijana, metrowka, poziomica 
1,2–1,5 m, narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak 
krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, podesty robocze, drabiny. 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Sprzęt do wycinania, przycinania i obrobki płyt wypełniających: 
- noże – do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworow, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty, 
- pędzle – do malowania przyciętych krawędzi bocznych. 
Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 



- elementy do instalacji kołkow, kotew i innych elektow pozwalający na montaż zawiesi do elektow 
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow), 
- narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutow, 
- narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego: 
• nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne), 
• podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia), 
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej (w zależności od wielkości i stopnia komplikacji): 
• poziomice (tradycyjne, laserowe), 
• linki murarskie. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane przez 
inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich 
wysokości. 
4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrob uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Produkty o deklarowanej zgodności z normą EN 13964 winny być znakowane znakiem CE, czego 
potwierdzeniem jest Deklaracja zgodności wydawana przez producenta wyrobu. 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny być 
składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne 
uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. 
Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 
Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod zadaszeniem 
i chronione przed zawilgoceniem. 
Rozpakowanie materiału: opakowanie kartonow - rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania 
kartonowe. Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek podczas 
montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed zabrudzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w części „Wymagania ogolne” pkt. 5 specyfikacji 
technicznej. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemow sufitowych i ściennych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpoczęciem 
prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadow. Pomieszczenia powinny być 
suche i dobrze przewietrzone. 
5.3. Montaż sufitów i ścian systemowych 
Mocowanie sufitow i ścian systemowych należy wykonać przy pomocy elementow systemowych (łącznikow, 
rusztow, itp.) zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcją. Instrukcja montażu oraz elementy 
konstrukcyjne sufitow mogą rożnić się w zależności od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od poprawnego 
montażu elementow, w razie wątpliwości co do montażu należy skonsultować się z ich producentem oraz tworcą 
dokumentacji projektowej. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w części „Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien 
ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 



Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robot w szczegolności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałow: 
− Narożniki i krawędzie płyt (czy nie ma uszkodzeń). 
− Zgodność wymiarow z dokumentacją projektową. 
− Występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementow stalowych. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
6.3. Badania po wykonaniu robót 
Kontrola jakości wykonanych robot sprowadza się do: 
− Sprawdzenia zgodności wykonanych ścian i sufitow podwieszonych z dokumentacją projektową. 
− Sprawdzenie poprawności wykonania ścian i sufitow podwieszanych. 
− Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa ≤  } 1mm na długości 5m). 
− Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt. 
− Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. 
− Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementow / instalacji wybudowanych w strukturę 
sufitu podwieszonego. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogolne zasady obmiaru robot podano w części „Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkami 
obmiarowymi niniejszej ST są: 
− dostawa i montaż sufitow podwieszanych lub ścian systemowych – m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogolne zasady odbioru robot podano w części „Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji technicznej. 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbior podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot okładzinowych. Podłoże 
oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu. 
8.3. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie 
pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałow budowlanych 
zalecanych przez dostawcę montowanego systemu. Okładziny systemu powinny zostać wykonane zgodnie 
z powyższym opisem i wytycznymi producenta. 
Odbior montażu konstrukcji 
− sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie, 
− sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow. 
Odbior montażu sufitow i ścian systemowych 
− sprawdzenie typu zastosowanych płyt, 
− sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu, 
− sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową, 
− sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd). 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogolne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
Tolerancje wymiarow i przekroju poprzecznego. 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciągły 
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 
PN-C-04630 Woda do celow budowlanych. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 



Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemow zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości. 
PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań. 
PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania. 
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik 
pochłaniania dźwięku. 
PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej. 
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej. 
PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności 
wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. 
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i 
szerokości. 
PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Określanie grubości. 
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności. 
PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości. 
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności 
materiałow budowlanych. 
Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogow określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 
 

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

B - 03.02.01 
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonyh, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie 
płaszczyźnie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. 
Podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia na podłoże 
gruntowe. 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4. Zakres robót objętych ST 



Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
nawierzchni utwardzonych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonanie robót winno być realizowane przez przedsiębiorstwo mające właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość ich wykonania. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
winien się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację Projektantów. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania omówiono w punkcie 2 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
2.2. Potrzebne materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
− obrzeża betonowe 8 x 30 cm, 
− kostka betonowa grubości 8 cm, niefazowana, kolorystyka i układ wg Dokumentacji Projektowej, 
− płyty betonowe 50x50 cm, kolorystyka i układ wg Dokumentacji Projektowej, 
− piasek – kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spełniających wymagania 
PN-EN 13043:2004, 
− cement – cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-EN 13043:2004, 
− beton zwykły klasy C12/15, 
− żwir. 
UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
Budynek zlokalizowany w północno-zachodniej części działki, natomiast układ komunikacji pieszej i kołowej 
zaplanowano od strony frontowej: południowej i zachodniej. Wejścia dostępne są z dróg okalających teren 
inwestycji, poprzez dwie furtki o szerokości 1,0m i prowadzą chodnikami szerokości od 1,5-3,25m poprzez 
zadaszony podcień bezpośrednio do budynku. Strefę ruchu kołowego zaplanowano po wschodniej stronie działki 
w 
obszarze zieleni i tworzy ją wjazd szerokości 3,5m z drogi powiatowej, działki nr 31dr oraz parking- droga 
manewrowa szerokości 5m wraz z miejscami postojowymi. TOM I ZT.2 Branża drogowa. 
DROGA MANEWROWA 
Droga manewrowa wewnętrzna o szerokości 5m - o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej gr. 8,0cm w 
kolorze szarym, na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3,0cm, podbudowie z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 20m, georuszt, grunt stabilizowany cementem Rm_2,5 MPa gr. 15cm. 
Podłoże 
gruntowe zagęszczone do Is=1,0. Obramowanie krawężnikami wyniesionymi i obniżonymi. Projekt 
zagospodarowania działki, TOM I ZT.2 Branża drogowa. 
MIEJSCA POSTOJOWE 
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych o wymiarach 2,3x5m w ilości 4 stanowisk oraz 1 miejsce 
postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5m. Miejsca postojowe o nawierzchni z 
kostki betonowej niefazowanej gr. 8,0cm w kolorze szarym, na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3,0cm, 
podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20m, georuszt, grunt stabilizowany 
cementem 
Rm_2,5 MPa gr. 15cm. Podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,0. Obramowanie krawężnikami wyniesionymi i 
obniżonymi. TOM I ZT.2 Branża drogowa. 
CIĄGI PIESZE 
Komunikacja piesza zapewniona przez chodnik o szerokości 1,5m oraz ciąg pieszy wzdłuż budynku o szerokości 
od 1,94-3,25m, wykończone płytą chodnikową. Chodniki i ścieżki zakończone krawężnikami wys. 10cm nad 
terenem. Płyty betonowe 50x50 cm, gr. 5 cm, podsypka piaskowa gr. 3 cm, grunt stabilizowany cementem 



Rm = 1,5 MPa, gr. 15 cm, podłoże gruntowe zagęszczone do Is=0,98. 
Pod nawierzchnie stanowisk postojowych i chodników należy wykonać wymianę niekontrolowanych nasypów 
na 
nośne podsypki piaskowe. wg, TOM I ZT.2 Branża drogowa. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robót. Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, 
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, 
przestrzegania warunków BHP i ochrony p.poż w czasie użytkowania sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany 
sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów. Wykonawca przystępujący do wykonania robót objętych 
niniejszą ST powinien wykazać się możliwością korzystania z płyty wibracyjnej lub ubijaka mechanicznego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Transport może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Ułożenie 
i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu 
samochodowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w punkcie 5 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi 
producenta. 
5.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu 
i odebraniu robót związanych z wykazaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym 
i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, samochodowy. Przed przystąpieniem 
do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie 
gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli rzędne podłoża przed 
profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem 
do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie 
z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). 
5.3. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej) 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową 
przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 
zachowaniu: 
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielona podsypka powinna być wstępnie zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Grubość podsypki powinna być większa o 1,5 cm od projektowanej. Jeśli 
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją 
polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
5.4. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 



nie mniej niż 1,03. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 
kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie 
rzadziej niż raz na 100 m2, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 
albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi 
pól dobrego uziarnienia. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki 
kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, 
mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
5.5. Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek 
5.5.1 Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek i płyt oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek i płyt oraz deseń ich układania powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową. 
5.5.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni na podsypce z mieszanek związanych spoiwem zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje 
się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostki należy zabezpieczyć 
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. materiałami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnie na podsypce 
piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
5.5.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej barwie i odcieniu. Zaleca się 
stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego 
koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na 
mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających 
kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek 
powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do 
układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana 
przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym 
każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do 
siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają 
łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę należy układać o około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek i kostek kamiennych stanowiących obramowanie położonych obok urządzeń infrastruktury 
technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni 
tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 



Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wy-tworzenia oporu dla ubicia kostki 
ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce 
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 do 5 mm. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową na sucho. Po wypełnianiu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z 
kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
Dopuszczalne nierówności w nawierzchni mierzone łatą czterometrową wynoszą 8 mm (wartość sprawdzona 
łatą profilową z poziomnicą i pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie 
metodą niwelacji). 
5.5.5. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu 
Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
5.6. Osadzenie obrzeży betonowych 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubości 
warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie 
z polewaniem wodą. Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony 
w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 i ST „Betonowanie konstrukcji”, przy czym należy stosować 
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. Betonowe obrzeża chodnikowe należy 
ustawiać na wykonanych ławach w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu 
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom górny obrzeża powinien się 
znajdować 1cm poniżej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektora. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je 
piaskiem na pełną głębokość. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
6.2. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedstawić odpowiednie atesty na przeznaczone 
do wbudowania materiały, wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki 
tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 
przedstawiać na życzenie Inspektora Nadzoru wyniki bieżących badań wyrobów betonowych na ściskanie. 
Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek dziennie (przy produkcji dziennej ok. 
600 m2 powierzchni ułożonych w nawierzchni). 
6.3. Badania w trakcie i po wykonywaniu robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów 
robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót 
z dokumentacją projektową, i normami branżowymi. Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona 
od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem 
każdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz sprawdzeniu: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 



− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany, 
− sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni: 
• konstrukcję nawierzchni, 
• równość nawierzchni, 
• profil poprzeczny, 
• równoległość spoin, 
− sprawdzenie za pomocą niwelacji profilu podłużnego, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne 
jednak nie rzadziej niż co 100 m, 
− odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać± 3 cm, 
− sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocą szablonem z poziomicą, co najmniej raz na: 
• każde 150 do 300 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m, 
• dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%., 
Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 
nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%. 
Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
± 1 cm. 
Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5cm. 
Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1,0cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 

 wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża - m2 (metr kwadratowy), 

 wykonanie warstwy podsypkowej - m2 (metr kwadratowy), 

 wykonanie podbudowy z tłucznia - m2 (metr kwadratowy), 

 ułożenie nawierzchni z kostek betonowych - m2 (metr kwadratowy), 

 osadzenie obrzeży betonowych - m (metr bieżący). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Celem 
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. Cena wykonania robót obejmuje: 
− zakup materiałów, 
− transport materiałów na miejsce składowania na placu budowy, 
− transport do miejsca wykonywania prac, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie(jeśli jest wymagane) podbudowy, 
− ułożenie i ubicie(jeśli jest wymagane) nawierzchni, 
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− uporządkowanie stanowisk pracy, 
− wszystkie inne niewymienione czynności niezbędne do wykonania robót określonych w niniejszej ST. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 



PN-EN 14157:2005 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły. 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa. 
Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 
elektrycznej, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i 
zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 
urządzeniami budowlanymi w ramach zadania: „Przebudowa świetlicy w Uchorowie”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji 
elektrycznej przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 
technicznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", 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 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. 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. 
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją 
elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony 
środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów 
świetlnych 
(bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, 
tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub 
elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 
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 instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio 
połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, 
przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, 
sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie 
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów 
– w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne 



są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są 
niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej jakości. 
Winny również posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakości, 
będzie można zażądaćprzeprowadzenia prób oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdań 
autoryzowanych pracowni badawczych. 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 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. 
Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
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. 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. 
Napięcie znamionowe izolacji 750V. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy 
czym dla przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury 
instalacyjne, listwy podłogowe). 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°C do + 60°C, a ze względu na 
wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. 



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 zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich 
wielkości: puszka sprzętowa O60 mm, sufitowa lub końcowa O60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub 
przelotowa O70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 
mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do 
mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: 
oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
Sprzęt instalacyjny 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i 
natynkowowtynkowych: 
− Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach O60 mm za pomocą 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: 
o napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
o prąd znamionowy: do 10 A, 
o stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
o stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
Gniazda wtykowe 
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 
natynkowowtynkowych: 
− Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania 
w puszkach O60 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, 
− stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
− stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
Sprzęt oświetleniowy 
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 Vw pozostałych przypadkach. 
Zwody 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym 



w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Zaleca się, aby wymiary elementów 
zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z 
wytycznymi PN-86/E-05003.01. Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu 
zwodów poziomych należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni podłoża nie mniej niż 2 cm. Kąty 
ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać 45°. 
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) ST, 
− 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. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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. 
Warunki przechowywania materiałów 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, 
zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt 
należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 
kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4. Przewiduje się 
przewóz urządzeń dla instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, 
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych. 
Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami. 
Zarówno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji należy stosować ogólne zasady BHP związane z eksploatacją 
energii elektrycznej. Montaż, obsługa i naprawa urządzeń elektrycznych muszą być prowadzone przez osoby 
przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia. Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny mieć 
odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. Po zrealizowaniu instalacji należy 
przeprowadzić próby montażowe (badania i pomiary) dla całej instalacji i zainstalowanych urządzeń. W czasie 



prowadzenia robót należy stosować się do „Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 
Montażowych” z zakresu instalacji elektrycznych. Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny być objęte 
ochroną przeciwporażeniową. 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową. 
5.2. Wymagania szczegółowe 
Projektowana rozdzielnia główna 
Rozdzielnia główna budynku zlokalizowana będzie w pomieszczeniu szatni. Rozdzielnie montować na 
wysokości 130cm od podłogi. Jako rozdzielnie główną zaprojektowano szafkę naścienną 2x24 moduły. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
W budynku projektuje się zmontowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu (WP p.poż). W budynku 
zastosowano 1 wyłącznik pożarowy. Wyłącznik połączyć z projektowanym wyzwalaczem wzrostowym 
rozłącznika, umieszczonego w rozdzielnicy głównej TG. Wyłącznik należy montować jak najbliżej wyjścia w 
widocznym miejscu na wysokości h=1,3m. Rozmieszczenie wyłącznika pożarowego zgodnie z rysunkiem rzutu 
parteru. Do wyzwalacza wzrostowego rozłącznika należy układać przewód typu NHXH-J3x1,5mm. Kabel 
układać innymi trasami niż pozostałe instalacje elektryczne, w tynku z mocowaniem co 30cm za pomocą 
stalowych uchwytów. 
Instalacje odbiorcze oświetlenia wnętrz 
Instalacja oświetlenia 
Do oświetlenia budynku projektuje się oprawy LED o stopniu ochrony IP20 dla pomieszczeń sali, kuchni i 
wiatrołapu oraz IP44 dla toalet, pomieszczenia technicznego. Instalacje wykonać przewodami 3x1,5mm2 oraz 
4x1,5mm2 (dla obwodów świecznikowych). Przewody elektryczne prowadzić podtynkowo w bruzdach 
ściennych. Stosować osprzęt instalacyjny natynkowy IP20 w części ogólnej, w toaletach IP44, montowany na 
wysokości h=1.15m. Przewody elektryczne prowadzić bez puszek łączeniowych, instalacja oświetleniowa 
łączona w puszkach instalacyjnych. 
Oprawy oświetleniowe dobrano do montażu na suficie - dokładny typ opraw podano na rysunkach . 
Dobrane oprawy należy traktować jako przykładowe, istnieje możliwość zastąpienia opraw projektowanych 
innymi o zbliżonych parametrach. 
Kolorystykę osprzętu dobrać do wyposażenia wnętrz. 
Trasy przewodów, ilości żył oraz pozostałe szczegóły wg rysunków. 
Oświetlenie awaryjne/bezpieczeństwa 
W pomieszczeniach zgodnie z PN-EN-1838 projektuje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w celu 
zapewnienia bezpiecznego wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. 
Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego usytuowano w pobliżu drzwi 
wyjściowych oraz takich miejscach aby zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo. 
Oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano w korytarzu i sali. Wymagane natężenie oświetlenia awaryjnego na 
drodze ewakuacyjnej musi wynosić 1,0 lx przy urządzeniach gaśniczych 5 lx. 
Wymagane natężenie 1,0 lx i 5 lx uzyskano na podstawie obliczeń. 
Instalacje odbiorcze gniazd 
Instalację gniazd wykonać przewodami YDYp 3x2,5mm2 i YDYp 5x2,5 mm2 według rysunków. Instalacje 
wykonać jako podtynkową w bruzdach ściennych. 
Gniazda ogólne montować na wysokości 0,30 m nad posadzką. Gniazda porządkowe montować w pionie z 
wyłącznikami światła. Wszystkie obwody gniazd należy zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi oraz 
różnicowoprądowymi w obwodach dla pomieszczeń tego wymagających. 
Przewody elektryczne prowadzić od gniazdka do gniazdka unikając puszek łączeniowych i podłączania więcej 
niż dwóch przewodów pod zaciski osprzętu. 
Instalacje niskonapięciowe 
W budynku należy ułożyć kabel HDMI do podłączenia projektora w sali głównej. Projektuje się system 
przyzywyowy instalowany w toalecie dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zaprojektowano gniazda 
głośników w sali głównej rozmieszczone w narożnikach. Projektuje się również gniazda telewizyjne oraz 
internetowe. 
Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej instalacja odbiorcza będzie pracować w układzie TN-S z 
osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdział przewodu PEN na przewód PE i N 
nastąpi w TG. Dla tablicy rozdzielczej projektuje się system prądu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i 
PE). Jako środek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. 
Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o 
znamionowym prądzie różnicowym 0,03A. 
6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób i pomiarów. Zostaną one przeprowadzone w obecności 



przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami z ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. 
Próby i pomiary będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów 
wykonawczych. 
Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. 
Podczas prób i pomiarów Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych 
zakłóceń, elementów instalacji, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami na swój koszt 
(materiał i robocizna). W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor 
ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się ze swoich obowiązków 
Wykonawcy. Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich 
zgodność z projektem. 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inspektora. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową trasy linii kablowych, 
− badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim (badanie skuteczności samoczynnego wyłączania), 
− badanie skuteczności izolacji. 
Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień 
zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
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 ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
− stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych 
materiałów, 
− pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań. 
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy użyciu 
woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Ω/V (dla zasilania z sieci), oraz 
źródło prądu powinno być 
izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. 
− 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. 
6.3. 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. Na pisemne 
wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość 
funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 
ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
8.2. 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. 
8.3. 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. 
8.4. 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 PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem. 
10. DOKUMENY ODNIESIENIA 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
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. 
PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia ` 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
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. 
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 



PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i 
ogrodniczych.  
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
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. 
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: 
Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i 
podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
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). 
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. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: 
Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 
1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
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. 
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). 
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. 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
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). 
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 
funkcjonalnoużytkowego {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). 
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. 
Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

S - 00.02.01 
INSTALACJA KANALIZACYJNA 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. „Przebudowa świetlicy w Uchorowie”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. Zakres 
robót objętych niniejszą ST obejmuje wykonanie instalacji kanalizacyjnej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjnobudowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanomontażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 



Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiały do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny być zgodne z 
odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Można dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, 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. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
2.2. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej 
W czasie wykonywania robót określonych niniejszą ST wykorzystywać materiały określone w dokumentacji 
projektowej lub ich zamienniki, których jakość będzie porównywalna lub wyższa. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, 
zasady pracy sprzętumpowinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 
kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− Samochód samowyładowczy 5t, 
− Samochód dostawczy do 0,9t, 
− Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i 
magazynów na plac budowy. 
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 
- Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
- Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. 
- Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 



mechaniczne. 
- W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i 
wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz ładować do granic wykorzystania 
wagonu. 
- Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. 
- Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
- Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu 
powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury powinien odbywać się krytymi 
środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. 
- Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu. 
- Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach 
i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 
- Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia 
i rozbicie. 
- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń 
i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości 
przewożonych materiałów. 
- Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
umową. 
- Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego 
pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, 
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych 
instalacji wod. – kan. 
Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami 
technicznymiWykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo 
Infrastruktury. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, 
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach 
określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., 
a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 
5.2. Wymagania szczegółowe 
Projektowane poziomy kanalizacyjne pod posadzką i stropem przewiduje się z rur i kształtek PVC kl. "S" do 
instalacji kanalizacji wewnętrznej lub PP. Piony i podłączenia kanalizacyjne projektuje się z rur i kształtek PVC 
lub PP do kanalizacji wewnętrznej. Montaż rur i kształtek z PVC lub zgodnie z wymaganiami instrukcji 
opracowanej przez producenta. Rewizje kanalizacyjne należy umieszczać na przewodach spustowych przed 
podłączeniem ich do przewodów odpływowych. 
Odpowietrzenie kanalizacji poprzez projektowane piony kanalizacji. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 
kanalizacyjnych, odpowiadają założeniom projektowym, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 



Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-
10728. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi 
warunkami, 
- badanie ułożenia przewodu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczanie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 
specyfikacji 
technicznej. Jednostkami obmiarowymi są: 
− Przejścia gazoszczelne szczelne – przejście, 
− Wykopy, zasypanie wykopów, zgęszczenie gruntu, wywóz gruntu – m3, 
− Opłata za składowanie ziemi na wysypisku – t, 
− Podsypki – m3, 
− Ułożenie rurociągów – m, 
− Kształtki (kolana, czwórniki, redukcje, trójniki) – szt, 
− Roboty ziemne (wykopy, wywóz ziemi, zasypywanie wykopów, zagęszczanie gruntu)- m3, 
− Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW łączone metodą wciskową - podejście, 
− Czyszczaki kanalizacyjne z PCW – szt, 
− Rury wywiewne z PVC – szt. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i 
robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
8.2. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
− przebieg tras kanalizacyjnych, 
− szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
− sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
− lokalizacja przyborów sanitarnych. 
Dla wszystkich robót i czynności zanikających, jak np. przebicia otworów, układanie odcinków przewodów 
podlegających zakryciu przed całkowitym zakończeniem montażu, próby szczelności – należy dokonać wpisu do 
dziennika budowy. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, 
jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w 
fazie odbioru końcowego. 
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół lub dokonany zapis 
w dzienniku budowy. 
8.2. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności 
elementów. 
W szczególności skontrolować należy: 
− użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
− prawidłowość wykonania połączeń, 
− jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
− wielkość spadków przewodów, 
− odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
− prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
− prawidłowość wykonania podparć przewodów oraz odległości. 



Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ 
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja powykonawcza, 
b) Dziennik budowy, 
c) Atesty i zaświadczenia, 
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych 
zostały zakryte. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem. 
10.DOKUMENY ODNIESIENIA 
Ogólne przepisy podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9. 
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-77/H-04419 Próba szczelności 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne 
PN-B-02861 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony 
PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa 
przeciwpożarowa 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
Przepisy i wymagania SANEPID. 
Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot instalacyjnych – 
instalacji wodociągowej, ktore zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
„Przebudowa świetlicy w Uchorowie”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji 
wodociągowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Instalacja wodociągowa – zespoł powiązanych ze sobą elementow służących do zaopatrywania w wodę obiektu 
budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową. 
Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktow 
czerpalnych wody zimnej. 
Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktow 
czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową. 
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źrodło wody z instalacją wodociągową. 
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z zastosowaniem 
urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robot zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjnobudowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałow – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałow i elementow określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 
budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od 
ktorych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałow muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 



Materiały do budowy instalacji wodociągowej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać 
świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji 
wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów 
posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody. 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, 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. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
2.2. Materiały dotyczące instalacji wodociągowej 
W czasie wykonywania robót określonych niniejszą ST wykorzystywać materiały określone w dokumentacji 
projektowej lub ich zamienniki, których jakość będzie porównywalna lub wyższa. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, 
zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt 
należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację. Wybrany 
sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów 
jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca przystępujący do budowy instalacji wodociągowej zastosować powinien sprzęt gwarantujący 
właściwą jakość robót. Do robót montażowych można stosować: 
- Piły elektryczne. 
- Gwintownice do rur. 
- Giętarki do gięcia rur. 
- Piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur. 
- Nożyce zapadkowe, obcinaki krążkowe do rur. 
- Zgrzewarka do rur. 
- Wiertarki. 
- Rusztowania. 
Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z 
hurtowni i magazynów na plac budowy. 
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 
- Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
- Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. 
- Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. 
- W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu 



i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz ładować do granic wykorzystania 
wagonu. 
- Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. 
- Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
- Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury powinien odbywać się 
krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. 
- Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu. 
- Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach 
i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 
- Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia 
i rozbicie. 
- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń 
i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
- Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
umową. 
- Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego 
pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 
4.3. Składowanie materiałów na placu budowy 
Składowanie powinno odbywać się na terenie rownym utwardzonym z możliwością odprowadzenia wod 
opadowych. Rury tworzywowe 
Magazynowanie rury mają być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych oraz 
opadow atmosferycznych. 
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30oC. 
Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i rownym podłożu, w stosach o wysokości do 
1,50m. Wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i 
ciepłej w budynku. 
Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robot ma stwierdzić, że: 
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robot 
instalacyjnych, 
- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, odpowiadają 
założeniom projektowym. 
Kształtki i armatura 
Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem armatury 
należy sprawdzić , czy: 
- na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych należy 
przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, 
- wrzeciona zasuw lub zaworow nie są skrzywione, 
- przy ręcznym obracaniu pokrętła, zwierciadło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje położenie, 
- armatura jest wewnątrz czysta, a zwierciadło dochodzi do położenia zamknięcia, 
- uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 
Odbior materiałow na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 
odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałow. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inspektora robot. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogolne warunki wykonania Robot podano w części „Wymagania ogolne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, 
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych. 
Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami 



technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo 
Infrastruktury. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, 
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach 
określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., 
a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
DANE OGÓLNE 
Pomiar zużytej wody na cele bytowo-gospodarcze poprzez wodomierz JS2,5 dn20 umieszczony w 
pomieszczeniu nr 0.7 
– szatnia. Ciepła woda dla budynku świetlicy przygotowywana będzie w dwufunkcyjnym kotle gazowych o 
mocy 24kW z zamkniętą komorą spalania umieszczony w kuchni. 
PRZEWODY 
Instalacje wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur PE-Xa łączone za pomocą tulei zaciskanej osiowo o 
ciśnieniu roboczym nie przekraczającym 10 bar. Średnicę rur oraz grubości ścianek podano na rysunkach. 
Montaż rur zgodnie z instrukcja producenta. Rozprowadzenie przewodów instalacji wody zgodnie z rysunkami. 
Zawory odcinające – kulowe gwintowane p= 1.6 MPa. Zawory odcinające kulowe dla ciepłej wody p= 1,6 MPa i 
t min = 90oC. Zawory odcinające należy sytuować w miejscach łatwo dostępnych dla późniejszej eksploatacji. 
Przejścia wszelkich rur przez ściany i stropy w tulejach ochronnych. Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej 
prowadzić w posadzce lub w bruzdach ściennych ścianek działowych lub nośnych oraz w przestrzeni miedzy 
przegrodami a obudowa z płyt GK. 
PRÓBY CISNIENIOWE 
Po zmontowaniu instalacji należy poddać ja próbie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności 
na zimno przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości. Przed próba należy napełnić instalacje woda, 
przepłukać oraz dokładnie odpowietrzyć. Należy poczekać na wyrównanie temperatury pomiędzy woda w 
instalacji a otoczeniem. Podłączamy urządzenie do próby szczelności i wytwarzamy ciśnienie próbne w 
instalacji. Maksymalne ciśnienie próbne = ciśnienie eksploatacyjne i wynosi 5 bar. Badanie wstępne polega na 
sprawdzeniu ciśnienia próbnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczyć 0,6 bar. Badanie główne polega 
na sprawdzeniu po 2h ciśnienia próbnego. Jego spadek nie powinien przekroczyć 0,2 bar. W przypadku 
wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić 
cała próbę od początku. Po próbie ciśnieniowej instalacje przepłukać, następnie wydezynfekować i wodę poddać 
badaniom bakteriologicznym. 
IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGÓW 
Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
wraz z późniejszymi zmianami, powinna spełniać wymagania minimalne podane w poniższej tabeli: 
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035W/(mK)) 
1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 – 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 – 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 
przechodzące przez ściany lub 
stropy, skrzyżowania przewodów ½ wymagań poz. 1-3 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych), 
- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 
wodociągowych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy, 
- kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 



Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością 
zaakceptowaną przez Inspektora w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie szczelności całego przewodu. 
6.3. Próby szczelności instalacji 
Próby należy wykonać zgodnie z Poradnikiem Montera w technologii PE, oraz PN i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót. Należy przeprowadzić 3 próby wodne na ciśnienie max. 0,9 MPa: 
a) wstępna – odpowiadająca 1,50 krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to 
musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstępie co 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby 
ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara oraz nie mogą wystąpić żadne nieszczelności, 
b) główną – bezpośrednio po próbie wstępnej. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie 
próbne odczytywane po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,20 bara, 
c) końcowa – w cyklach co najmniej 15 minut należy wytwarzać na przemian ciśnienie 10 i 1.0 bar. Pomiędzy 
co najmniej 4 cyklami sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym, 
d) eksploatacyjna – zgodnie z Poradnikiem montera w technologii PE , oraz PN i warunkami technicznymi. 
W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. Do pomiaru ciśnień próbnych należy 
używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,10 bara oraz umieścić go możliwie 
w najbliższym punkcie instalacji. Z prób ciśnienia należy sporządzić protokół , który musi być podpisany przez 
inwestora (inspektora nadzoru) i wykonawcę z podaniem miejsca i daty jej przeprowadzenia. 
Uwaga ! 
Podczas badania szczelności należy utrzymać w instalacji stałą temperaturę wody , gdyż zmiana jej temperatury 
o 10 °C powoduje zmianę ciśnienia o 0,50 do 1,0 bara. Przed próbami ciśnieniowymi wykonać płukanie 
instalacji, a wodę popłuczną odprowadzić do kanalizacji. Płukanie wykonywać do uzyskania czystości wody. 
Ponownie przepłukać instalację po próbach ciśnieniowych. W protokole prób wpisać również wyniki płukania 
instalacji. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
dołączonymi 
do niej specyfikacjami technicznymi, 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 liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy 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. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725), 
 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 



fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ 
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wodociągowych należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja powykonawcza, 
b) Dziennik budowy, 
c) Atesty i zaświadczenia, 
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych 
zostały zakryte, 
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji 
f) Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 
g) Protokoły wykonania płukania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej, 
h) Świadectwa badań jakości wody. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem. 
10.DOKUMENY ODNIESIENIA 
Ogólne przepisy podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9. 
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-77/H-04419 Próba szczelności 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne 
PN-B-02861 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony 
PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych 
PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików 
podprysznicowych. Ogólne wymagania techniczne 
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania 
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne 
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Metody badań i wyposażenie 
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru 
PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 
PN – EN – ISO 9001 norma jakościowa wyrobu 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągow z tworzyw sztucznych. 
Przepisy i wymagania SANEPID. 
Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogow określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych 
– instalacji C.O., które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa  
Świetlicy w Uchorowie”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji 
C.O. spełniającej aktualne wymagania Warunków Technicznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół urządzeń 
zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń. 
Instalacja ciepła technologicznego – zespół instalacji dostarczający czynnik grzewczy o odpowiednich 
warunkach temperaturowych do poszczególnych urządzeń znajdujących się w budynku. 
Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w 
żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie 
instalacji. 
Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji 
projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej 
punkcie.Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C. 
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą (dla rur stalowych 
ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyrażona w milimetrach. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane ,„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjnobudowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich 
pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie 



mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w 
pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” 
pkt 2. Materiały do budowy instalacji c.o. powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać 
świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, 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. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
2.2. Materiały dotyczące instalacji 
W czasie wykonywania robót określonych niniejszą ST wykorzystywać materiały określone w dokumentacji 
projektowej lub ich zamienniki, których jakość będzie porównywalna lub wyższa. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, 
zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt 
należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 
kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania przyłącza powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującegosprzętu: 
- Nożyce do prętów, 
- Samochód dostawczy do 0,9t, 
- Zgrzewarka doczołowa, 
- Żuraw samochodowy 4t, 
- Ładowarka kołowa. 
4. TRANSPORT 
4.1. Przewody i kształtki 
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym 
szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby je uszkodzić. 
Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i zab  
 się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 
1m. W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien być 
ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga 
użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi 
z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz 



rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika 
widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej 
drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, 
folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. 
4.2. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 
w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone 
w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.3. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały 
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PU, ponieważ materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych 
powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w pkt. 5. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich 
harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac 
instalacyjnych instalacji c.o. Całość prac wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową, Polskim Prawem 
Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych 
COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
5.2. Wymagania szczegółowe 
ROZWIAZANIE PROJEKTOWE 
Zasilanie instalacji C.O. w budynku świetlicy poprzez indywidualny kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą 
komorą spalania o mocy 24kW zlokalizowany w pomieszczeniu kuchni. Zaprojektowano układ zasilania 
centralnego ogrzewania: ogrzewanie konwekcyjne (system pompowy o parametrach 70/50°C). 
Nad drzwiami wejściowym do pomieszczenia nr 0.1 – korytarz zaprojektowano kurtynę powietrzną, 
współpracującą z wyłącznikiem drzwiowym (w momencie otwierania drzwi następuje włączenie kurtyny 
powietrznej, zamkniecie drzwi powoduje wyłączenie kurtyny powietrznej). 
W pomieszczeniu nr 0.6 – pomieszczenie WcK z uwagi na brak zewnętrznego okna zaprojektowano wentylator 
łazienkowy załączany za pomocą oświetlenia, wyłączany z 10 min. opóźnieniem. Do pomieszczenia nr 0.6 w 
drzwiach wejściowych zaprojektowano kratkę kontaktową o powierzchni przekroju 200cm3. Schemat 
podłączenia instalacji pokazano na rysunku nr 2. Układ ogrzewania konwekcyjnego rozprowadzony w budynku 
poprzez trójniki i bezpośrednio do grzejników. 
PRZEWODY 
Instalacje c.o. zaprojektowano z rur PE-Xa łączone za pomocą tulei zaciskanej osiowo. Średnice rur oraz 
grubości ścianek podano na rysunkach. Montaż rur zgodnie z instrukcja producenta. Rury należy prowadzić w 
warstwie posadzki oraz bruździe ściennej. W warstwie posadzki w rurze osłonowej, a w bruździe ściennej w 
otulinach termoizolacyjnych. Przy podejściach do grzejników zaleca się prowadzić rury nie wzdłuż linii prostej 
ale tzw. fala co pozwala na samokompensacje w rurze ochronnej. Wszystkie przejścia przez ściany 
konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego uszczelnionych. Podejścia pod grzejniki 
należy wykonać ze ściany a nie bezpośrednio z posadzki. 
Montaż rur zgodnie z instrukcją montażu producenta. Na wszystkich pionach należy zamontować zawory 
odpowietrzające. Przed zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy odcinający. Montaż rur 
zgodnie z instrukcja montażu producenta. 
GRZEJNIKI 
Elementy grzejne: 
- grzejniki stalowe płytowe typu KV z wbudowanym kompletem zaworów i wmontowanymi odpowietrznikami i 
zaślepkami przystosowane do pracy dwu rurowej. Regulacja instalacji co poprzez zawory termostatyczne. 
ARMATURA 
W grzejnikach typu VK zaprojektowano do istniejących zaworów termostatycznych głowice, pod grzejnikiem na 
zasilaniu i powrocie należy zamontować kątowe elementy odcinające np. śrubunki odcinające kątowe. 
PRÓBY CISNIENIOWE I PŁUKANIE 
Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu płukania należy poddać ją próbie wodnej: 



- na zimno na ciśnienie 0,45 MPa, 
- na gorąco na parametry robocze. 
Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
wraz z późniejszymi zmianami, powinna spełniać wymagania minimalne podane w poniższej tabeli: 
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/mK) 
1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 – 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 – 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzące przez ściany lub 1 wymagań z poz. 1-3 stropy, skrzyżowania 
przewodów 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych), 
- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji c.o. 
odpowiadają założeniom projektowym, 
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o normę BN-83/8836-02, 
PN- 81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
- sprawdzenie szczelności instalacji, 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 
specyfikacji technicznej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym przewodzie, 
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725), 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań 
przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji c.o. należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja powykonawcza, 
b) Dziennik budowy, 
c) Atesty i zaświadczenia, 



d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych 
zostały zakryte, 
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
f) Protokoły wykonania płukania instalacji c.o. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem. 
10.DOKUMENY ODNIESIENIA 
PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. 
PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.o. Zawory regulacyjne. Wymagania. 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. 
PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwie. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
PN / B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 
zamieszkania zbiorowego. 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania. 
PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r. 
Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. 
Wytyczne stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" 1996r. 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". Tom II, oprac. COBRTI "Instal" 
Warszawa. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690). 
Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

S - 00.02.04 
INSTALACJA GAZOWA  

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych – 
instalacji gazowej, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
„Przebudowa świetlicy w Uchorowie”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 



na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. i wspólnym słownikiem zamówień CPV : 45333000-0 – instalacje 
gazowe. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne wykonania instalacji 
gazowej przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami stosowanymi w polskich normach. 
Instalacja gazowa – to układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniająca określone wymagania 
szczelności, prowadzony wewnątrz lub zewnątrz budynku wraz z urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, 
armaturą i innymi wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebami 
użytkownika i przeznaczeniem budynku. 
Gazomierz – przyrząd (urządzenie) do pomiaru objętości przepływającego. 
Kocioł gazowy – urządzenie gazowe z komorą do spalania paliwa gazowego przeznaczone do wytwarzania 
ciepła w postaci ogrzanej wody lub pary wodnej. 
Komin – murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierająca pionowe przewody (przewód) do 
odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnątrz budynku. 
Kurek główny – urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego z przyłącza do instalacji 
gazowej, element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, za którym rozpoczyna się instalacja gazowa. 
Źródło ciepła –kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ 
z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 
Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w 
celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub urządzenia gazowego. 
Ciśnienie próby szczelności – wartość ciśnienia ustalona dla wykonania próby szczelności w zależności 
od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego ciśnienia roboczego gazu w instalacji gazowej, miejsca 
lokalizacji przewodów instalacji gazowej oraz rodzaju materiału, którego wykonana jest instalacja gazowa. 
Próba szczelności instalacji gazu – czynność polegająca na utrzymaniu przez określony czas, w instalacji 
gazowej lub  jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, odpowiednio wyższego do ciśnienia roboczego, 
w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelności rur, armatury, połączeń. 
Przewód nawiewny – przewód doprowadzający powietrze do pomieszczenia. 
Przewód spalinowy – pionowy, poziomy lub ukośny przewód z materiału niepalnego, służący do 
odprowadzania produktów spalania na zewnątrz pomieszczenia, w którym zainstalowane są urządzenia. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania 
– przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego p 
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S.01 „Wymagania Ogólne”. 
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. Każdy materiał 
musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 
2.2. Odbiór materiałów na budowie 



Materiały takie jak rury stalowe, zawory kulowe, system zabezpieczenia należy dostarczyć na budowę ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub 
nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed 
wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu. 
2.3. Składowanie materiałów na budowie 
Materiały należy składować w pomieszczeniu zamkniętym. 
2.4. Materiały 
Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. 
Wykonawca przedłoży je do akceptacji kierownikowi projektu przed sprowadzeniem materiałów na plac 
budowy. Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom 
określonym w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na 
koszt wykonawcy. Należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją projektową. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, 
zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt 
należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 
kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych 
Wykonawca przystępujący do budowy instalacji wewnętrznej gazu ma zastosować sprzęt gwarantujący 
właściwą jakość robót. 
Do robót montażowych należy stosować: 
- Piły elektryczne 
- Spawarki gazowe i elektryczne 
- Gwintownice do rur 
- Wiertarki 
- Rusztowania 
Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę winny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 
Składowanie materiałów na placu budowy. 
Składowanie winno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych. 
Rury stalowe winny być składowane w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach drewnianych. 
Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych przybitych do 
podkładów. Rury należy przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 
Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych asortymentów. 
Dostarczone na budowę rury winny być proste, czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez widocznych wżerów i 
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
Kształtki i armatura 
Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 



Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem armatury 
należy sprawdzić, czy: 
a) na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych należy 
przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, 
b) armatura jest wewnątrz czysta, a zwierciadło dochodzi do położenia zamknięcia, 
c) uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 
Części obrobione armatury mają być zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. Otwory armatury 
dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania mają być zaślepione. 
Odbiór materiałów na budowie 
Materiały dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora robót. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, 
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych. 
Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami 
technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji gazowych zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych, 
− elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 
projektowym. 
5.3. Wymagania szczegółowe 
ROZWIAZANIE PROJEKTOWE 
Projektuje się wewnętrzną instalację gazową z rur stalowych do projektowanego kotła gazowego 
dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. o mocy 24kW z zamkniętą komorą spalania. Spaliny będą odprowadzane do 
czopucha i dalej do projektowanego komina powietrzno-spalinowego. Czopuch należy ułożyć ze spadkiem 5% 
w kierunku kotła i podłączyć do projektowanego komina. Wentylacja grawitacyjna wywiewna pomieszczeń na 
kocioł kanałem wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o wymiarach 140x140mm. Włączenie do komina należy 
usytuować tak aby odległość górnej krawędzi otworu od sufitu nie przekraczała 150mm. Nawiew poprzez kratkę 
o powierzchni min. 200cm2 w dolnej części drzwi wejściowych do pomieszczenia w którym zlokalizowany jest 
kocioł gazowy. Przed kotłem należy zamontować gazowy kurek kulowy i filtr do gazu. Prowadzenie przewodów 
pokazano na rys. nr 1. 
KUREK GŁÓWNY 
Istniejący. 
GAZOMIERZ, REDUKTOR 
Gazomierz G 2,5 i reduktor FE10 o przepustowości do 10m3/h projektuje się na zewnętrznej ścianie budynku w 
szafce gazowej. 
PRZEWODY, URZADZENIA I OSPRZET 
Instalacje gazu zaprojektowano z rur stalowych łączonych przez spawanie. Wymiary i średnice zostały podane 
na rys. nr 1. Przewody stalowe należy oczyścić zabezpieczyć antykorozyjnie. Wszystkie przejścia rur gazowych 
przez przegrody budowlane należy wykonać w stalowych tulejach ochronnych, gazoszczelne zgodnie BN-
82/8976-50. Przewody gazowe prowadzić 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych /c.o., woda/. 
Wszystkie kurki kulowe powinny posiadać atest Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. 
Dopuszcza się wykonanie instalacji z rur miedzianych łączonych na lut twardy zachowując średnice nominalne. 
W pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza się jedynie wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych 
łączonych przez spawanie. Przewody instalacji gazowych dopuszcza się prowadzić w bruzdach osłoniętych 
nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionymi - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo 
usuwalna masa tynkarska niepowodująca korozji przewodów. Wypełnienie bruzd, w których są prowadzone 
przewody z rur miedzianych, jest zabronione. 
PRÓBA SZCZELNOSCI 
Po zmontowaniu instalacji należy poddać ja próbie szczelności, w obecności dostawcy gazu, za pomocą 
sprężonego powietrza o ciśnieniu 50 kPa przez 30 min. 
6. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI 
6.1. Ogólne zasady kontroli 



Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli 
Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami z ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Próby będą 
mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonawczych. Wszystkie 
czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas prób 
Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, elementów instalacji, do 
usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementów instalacji, 
do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania się Wykonawcy do 
naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie 
wywiązującego się ze swoich obowiązków Wykonawcy. 
Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich zgodność 
z projektem. Należy również sprawdzić czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze względu na działanie, 
czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
Dokumenty te powinny dotyczyć: 
− podstawowych danych eksploatacyjnych, 
− inwentaryzacji powykonawczej, 
− instrukcje obsługi itp. 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b) po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji 
c) w okresie gwarancyjnym 
6.3. Badanie przewodów 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać 
wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy wykonać przez wyrywkowe oględziny 
zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, oględziny zewnętrzne wykonania spoin, 
sprawdzenie ich położenia względem podpór. Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; 
sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń 
kołnierzowych, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 
sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 
6.4. Badanie armatury 
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości działania 
poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji. 
6.5. Badanie szczelności 
Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka głównego 
do urządzeń gazowych. W zależności od przyjętych rozwiązań technicznych instalacji gazowej, próby 
odbiorowe mogą być wykonane częściami, szczególnie wówczas, gdy jest kilka przyłączy zakończonych 
kurkami głównymi. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8. 
7.2 odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wewnętrznej gazu 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji 
i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 
instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 
instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu, 
b) zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi spadkami. 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót 
oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie 
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania 
robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 
7.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji gazowej, 
do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład uszczelnień przejść w przepustach 
oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 



(technicznego). Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz 
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do 
dziennika budowy; 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, 
zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. 
W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części 
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły 
niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy 
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru częściowego. 
7.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
b) instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich odcinków instalacji 
oraz urządzeń gazowych; 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
d) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na poprawność 
eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy); 
b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę 
i przepisami; 
d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 
e) protokoły odbiorów technicznych częściowych; 
f) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację; 
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
j) instrukcję obsługi instalacji; 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 
WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstw 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia 
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn 
takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy 
ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej 
korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem. 
9. DOKUMENY ODNIESIENIA 
PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 



PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia 
cieplnego. 
PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.o. Zawory regulacyjne. Wymagania. 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. 
PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwie. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
PN / B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania. 
PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r. 
Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. 
Wytyczne stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" 1996r. 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". Tom II, oprac. COBRTI "Instal" 
Warszawa.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinnyodpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690). 
Umowa z Inwestorem. 
Dokumentacja projektowa. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 

 
 
 

 


