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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WO - 00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z  rozbudową i przebudową budynku szkolnego na potrzeby 
pracowni gastronomicznej oraz pracowni produkcji rolniczej w budynku szkolnym Zespołu Szkół 
Rolniczych w Prudniku przy ul. Kościuszki 76 na działce nr 2594/59  
1.1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie parterowego budynku 
szkolnego na potrzeby pracowni gastronomicznej i pracowni produkcji rolniczej. W skład robót 
wchodzą prace ogólnobudowlane, montażowe, wykończeniowe i wykonanie wewnętrznych instalacji 
elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacyjnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja opisuje przewidziane projektem zadanie, uwzględniając wymagania Zamawiającego 
oraz konkretne warunki realizacji zadania, które są niezbędne do określania wymaganego standardu i 
jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi 
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających
się na całość użytkową.
1.4.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.7. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
1.4.8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z



obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
1.4.11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć 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 i książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.14. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.15. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w
rozdziale 8.
1.4.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.
1.4.17. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.18. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.19. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.20. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.21. kierowniku 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.
1.4.22. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.24. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.4.25. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.27. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.28. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji.
1.4.29. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.30. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu.
1.4.32. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.33. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.34. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji.
1.4.35. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.
1.4.36. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.37. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.38. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w
przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją



projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, przedmiar i inne dokumenty.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa



Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał 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.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.



Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST).
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane



jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jest wymagany),
 projekt organizacji budowy uwzględniający wykonywanie robót w czynnym obiekcie
 projekt technologii i organizacji robót budowlanych
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
Nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót i wyznaczeniem stref stycznych z 
częściami użytkowanymi obiektu, lokalizację miejsc składania materiałów rozbiórkowych
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 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 użytku 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 i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru 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 będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 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 SST. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99).



W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy, a w przypadku robót remontowych na Wykonawcy (w tym przypadku dziennik przed 
rozpoczęciem robot Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy do opieczętowania) 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
 [3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy



Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej oraz przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.
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.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor 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 
powiadomienia 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 dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego 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 SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),



9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót 
(końcowy) robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań
I drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.
zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780
).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
B.01.01.00. – Rozbiórki i demontaże
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materiały

2.1. Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują.

3. Sprzęt

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport

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

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren robót zabezpieczyć poprzez oznakowanie 
stref niebezpiecznych, strefy szczególnie niebezpieczne wygrodzić i oznakować zgodnie z wymogami
BHP. Powyższe musi znaleźć odzwierciedlenie w uzgodnionych ze Zleceniodawcą dokumentach 
wyszczególnionych w p.5 STS WO.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.



Przeznaczone do rozbiórki fragmenty  muru rozebrać ręcznie z pomocą elektronarzędzi. Odparzone i 
„głuche” tynki przeznaczono do odkucia i uzupełnienia. Elementy metalowe przeznaczone do 
rozbiórki należy odcinać od pozostawianej stabilnej konstrukcji aż do całkowitego rozebrania a 
następnie przeprowadzić rozbiórkę pozostałych elementów murowych i betonowychj. Gruz odwieźć 
na miejsce składowania.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:
B.01.01.01. – Rozbiórki fragmentów muru  – [m3]
B.01.01.02. – Wykucia otworów – [szt]
B.01.01.03. – Demontaż urządzeń – [szt]
B.01.01.04 – Demontaż stolarki – [szt]
B.01.01.05 – Zerwanie wykładzin i okładzin – [m2]
B.01.01.06 – Demontaż instalacji – [mb]
B.01.01.07 – Demontaż okładzin drewnianych  – [do 1m2 – ponad 1m2 - m2]
B.01.01.08. – Rozbiórka – skucia wyrównawcze betonu  – [m2]

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe

10.1. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.
10.2. Gruz i elementy uzyskane z rozbiórki muszą być na bieżąco transportowane w miejsce 
składowania.  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 BETON

1. Wstęp

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

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach projektowanego obiektu.
B.02.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.02.02.00 Podbetony.

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

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

2. Materiały

2.1. Składniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego,  tj.  bez  dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20

b) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
a) oznaczenie
b) nazwa wytwórni i miejscowości
c) masa worka z cementem
d) data wysyłki
e) termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i  urządzenie do wyładowania cementu oraz
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

c) Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości
zgodnie z PN-EN 147-2.

d) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora.

e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
f) Cement pochodzący z każdej  dostawy musi  być  poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996,  PN-EN  196-3:1996  i  PN-EN  196-6:1997,  a  wyniki  ocenione  wg  normy  PN-B-
30000:1990.
Zakres  badań  cementu  pochodzącego  z  dostawy,  dla  której  jest  atest  z  wynikami  badań
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

g) Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie



kontroli obejmującej:
–oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
–oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
–sprawdzenie  zawartości  grudek  (zbryleń)  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie

rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do
betonu.

f) Magazynowanie i okres składowania
h) Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

i) dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
ścianach)

j) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
–10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
–po  upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  w  przypadku  przechowywania  w

składach zamkniętych.
k) Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do  betonu  należy  stosować  kruszywo  mineralne  odpowiadające  wymaganiom  normy  PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej

do kierunku betonowania.
Kontrola  partii  kruszywa  przed  użyciem  go  do  wykonania  mieszanki  betonowej  obejmuje
oznaczenia:
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu  umożliwienia  korekty  recepty roboczej  mieszanki  betonowej  należy prowadzić  bieżącą
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.

3. Sprzęt

Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie  składników  powinno się  odbywać
wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  mieszarek  wolno
spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

(1) Środki do transportu betonu
l) Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
m) Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem

odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej rezerwy  w  przypadku  awarii
samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
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

5. Wykonanie robót



5.1. Zalecenia ogólne
n) Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251.
o) Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie składników:

p) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z
dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

q) Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związaną  ze  zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie składników
r) Mieszanie składników powinno się  odbywać  wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
s) Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
t) Do podawania mieszanek betonowych należy stosować  pojemniki  o konstrukcji  umożliwiającej

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
u) Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny.

v) Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

 (4) Zagęszczanie betonu
Zagęszczanie betonu można wykonywać przy użyciu wibratorów wgłębnych lub listew wibracyjnych
o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę.

 (5) Przerwy w betonowaniu
Z uwagi  na mały zakres robót  i  ich podział  na niezależne elementy nie przewiduje się  przerw w
betonowaniu

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Temperatura otoczenia

Wszystkie roboty przewidziane do realizacji znajdują się wewnątrz ogrzewanego budynku 

5.4. Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie
później  niż  po  12  godzinach  od  zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej
dla prefabrykatów.

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
(1) Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
-  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
- pęknięcia są niedopuszczalne,
-  rysy  powierzchniowe skurczowe są  dopuszczalne  pod warunkiem,  że zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze  niż  2,5cm,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5%  powierzchni
odpowiedniej ściany,
-  równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna  odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń



Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji należy:
-  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać,
aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
B.02.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.02.02.00 – 1 m2 wykonanego betonu posadzkowego

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad
podanych powyżej.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.02.00.00:
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
– oczyszczenie podłoża
– wykonanie deskowania z rusztowaniem
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów,

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
– pielęgnację betonu
– rozbiórką deskowania i rusztowań
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.

10.  Przepisy związane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu
w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III.

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

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

2. Materiały

Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:

w) Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny  odpowiadać
wymaganiom  podanym  w  PN-EN  10025:2002.  Najważniejsze  wymagania  podano  w  tabeli
poniżej.

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica
plastyczności

Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
trzpienia

Zginanie  
a – średnica

mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

 (3)  Wady powierzchniowe:
x) Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
y) Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia

i pęknięcia widoczne gołym okiem.
z) Wady powierzchniowe takie  jak rysy,  drobne łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
(4) Odbiór stali na budowie.
aa) Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który  powinien  być

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
– znak wytwórcy,
– średnicę nominalną,
– gatunek stali,
– numer wyrobu lub partii,
– znak obróbki cieplnej.



bb) Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych

zanieczyszczeń,
– odchyłki  wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w gra-

nicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5

mm na 1 m długości pręta.
cc) Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziałem wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.
dd) Dostarczoną  na budowę  partię  stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
– nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na  podstawie  oględzin

zewnętrznych,
– stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

3. Sprzęt

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Stal  zbrojeniowa powinna być  przewożona odpowiednimi  środkami  transportu żeby uniknąć  trwałych
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystość powierzchni zbrojenia.

ee)Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych
płatków rdzy, kurzu i błota,

ff) Pręty  zbrojenia  zanieczyszczone tłuszczem (smary,  oliwa)  lub  farbą  olejną  należy  opalać  np.
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

gg) Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
hh) Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
ii) Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  projektu  z  równoczesnym

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
jj) Ł ączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
kk) Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  miękkim,  spawać  lub  łączyć  specjalnymi

zaciskami.
c) Montaż zbrojenia.

ll) Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
mm) Nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,

urządzeń wytwórczych i montażowych.
nn) Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w desko-

waniu.
oo) Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  ustawieniem

szalowania bocznego.
pp) Zbrojenie  płyt  prętami  pojedynczymi  powinno  być  układane  według  rozstawienia  prętów

oznaczonego w projekcie.
qq) Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.



6. Kontrola jakości

Kontrola jakości  wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi
wyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie  dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady  przy  łączeniu  prętów,  przekładek  montażowych  ani  drutu
wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o
średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiór robót

Wszystkie  roboty  objęte  B.03.01.00  i  B.03.02.00  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających  i
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór końcowy – wg SST G.00

8.3. Odbiór zbrojenia
rr) Odbiór  zbrojenia  przed przystąpieniem do betonowania powinien być  dokonany przez Inspektora

nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
ss) Odbiór powinien polegać  na sprawdzeniu zgodności  zbrojenia z rysunkami  roboczymi  konstrukcji

żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami  liczby  prętów  w
poszczególnych  przekrojach,  rozstawu  strzemion,  wykonania  haków  złącz  i  długości  zakotwień
prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. Podstawa płatności

Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za  1  tonę.  Cena  obejmuje  dostarczenie  materiału,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą  drutu
wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu
robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.

10.  Przepisy związane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru murów z materiałów drobnowymiarowych ceramicznych i betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu
wykonanie - uzupełnienie murów wewnętrznych podczas wykonywania robot remontowych.

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

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

2. Materiały

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia,.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
tt) Wymiary jak poz. 2.2.1.
uu) Masa 4,0-4,5 kg.
vv) Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
ww) Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
xx) Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
yy) Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
zz)Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie.
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
–2 na 15 sprawdzanych cegieł
–3 na 25 sprawdzanych cegieł
–5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej

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



3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

Wymagania ogólne:
a) Mury  należy  uzupełniać  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i  grubości  spoin,  do  pionu,  z

zachowaniem  zgodności,  liniowości  i  prostopadłości  krawędzi otworów  oraz  przylegających
płaszczyzn.

b) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Spoiny:
– 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.  Powierzchnie zewnętrzną  przeznaczoną  do
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokości 5-10 mm.

6. Kontrola jakości
6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
aaa) sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,
bbb) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

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

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

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

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3 
10

6
20

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

3
6

20

6
10
30

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

1
15

2
30

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

1
10

2
10



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

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10 

+10, –5
+15, –10

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest – m3 muru
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objęte B.04.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10.  Przepisy związane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-59/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły
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.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 TYNKI

1. Wstęp.

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

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
– B.05.01.00 Tynki wewnętrzne
– B.05.01.01 Tynki cementowo-wapienne
– B.05.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne i zewnętrzne

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

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

2. Materiały.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty 0,25-0,5  mm,  piasek

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

2.2.2. Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich  –
średnioziarnisty.

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę  należy przygotować  w takiej  ilości,  aby mogła być  wbudowana możliwie wcześnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe 

5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.2.2. Przyklejenie siatki z włókna szklanego    
Przyklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni ściany, można rozpocząć, przy bezdeszczowej
pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niż 5oC i nie wyższej niż 25oC. Do przyklejenia
siatki z włókna szklanego należy stosować masę klejącą.
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych, ciągłą warstwą o grubości około
2 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości siatki z włókna szklanego. Po
nałożeniu  masy  klejącej  należy  natychmiast  przyklejać  siatkę  z  włókna  szklanego,  rozwijając
stopniowo  rolkę  siatki  w  miarę  przyklejania  i  wciskając  ją  w  masę  klejącą,  za  pomocą  packi
metalowej, plastikowej lub drewnianej. Siatka powinna być całkowicie wciśnięta w masę klejącą.
Następnie  na  powierzchnię  przyklejonej  siatki  należy  nanieść  drugą  warstwę  masy  klejącej  o
grubości około 1 mm, w celu całkowitego przykrycia siatki. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą
powierzchnię dokładnie wyrównać przez zatarcie. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej siatce
powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm.
Naklejona siatka nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie
pasy siatki powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 5 cm w pionie i w poziomie 
Szerokość  siatki  powinna  być  tak  dobrana,  aby  było  możliwe  wyklejenie  ościeży  okiennych  i
drzwiowych na całej  ich głębokości.  Narożniki  otworów okiennych i  drzwiowych  powinny  być
wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków siatki  o wymiarach 20cm x
35cm 
Siatka przyklejana na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy
ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm.

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk  trójwarstwowy  powinien  być  wykonany  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków

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

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować  zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
ccc) Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio

do  równego  i  gładkiego  podłoża.  W  pomieszczeniach  mokrych  okładzinę  należy  mocować  do
dostatecznie wytrzymałego podłoża.

ddd)Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą  stanowić  nie  otynkowane lub otynkowane mury z  ele-
mentów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.



eee) Do  osadzania  wykładzin  na  ścianach  murowanych  można  przystąpić  po  zakończeniu  osiadania
murów budynku.

fff) Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót  należy oczyścić  z grudek zaprawy i  brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

ggg)Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład
wykonany z obrzutki  i  narzutu. Obrzutkę  należy wykonać  o grubości 2-3 mm z ciekłej  zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

hhh)Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy,
iii) Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
jjj) Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być

większe niż 1,5 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 1,5 mm na
długości łaty dwumetrowej.

6. Kontrola jakości

6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
kkk)sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
lll) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kształtu płytek
– liczby szczerb i pęknięć,
– odporności na uderzenia,

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

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

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją techniczną.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

– wykwity w postaci  nalotu wykrystalizowanych na powierzchni  tynków roztworów soli  prze-
nikających z podłoża, pilśni itp.,

– trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża.



9. Podstawa płatności

B.05.01.01 i B.05.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków po dziurach i hakach,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10.  Przepisy związane

PN-85/B-04500                          Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100                          Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004                     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003                    Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003                    Kruszywa do zaprawy.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 POSADZKI

1. Wstęp

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

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.06.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
B.06.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z

oczyszczeniem  i  zagruntowaniem  podłoża  mlekiem  wapienno-cementowym,  ułożeniem
zaprawy,  z  zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz  wykonaniem  i  wypełnieniem  masą
asfaltową szczelin dylatacyjnych.

B.06.02.00 Posadzki właściwe.
B.06.02.01 Posadzka  jedno-  lub  dwubarwna  z  płytek  podłogowych  ceramicznych  terakotowych

z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem  podłoża,  zagruntowaniem mlekiem  cementowym,  ustawieniem  punktów
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem
na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.06.02.02 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15×15 cm,
ułożonych  na  zaprawie  cementowej  marki  8  MPA,  z  oczyszczeniem  i  przygotowaniem
podłoża,  zagruntowaniem mlekiem cementowym,  ustawieniem punktów wysokościowych,
sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz
wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

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

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

2. Materiały

Dla posadzek cementowych składniki muszą spełniać wymagania opisane w STS 1.2. Beton

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki



Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki  8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko
oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
nnn) Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, 
ooo) Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza

niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
ppp) Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
qqq) W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
rrr)Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni

nie powinna być niższa niż 5°C.
sss)Podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  lub  pochyloną,  zgodnie  z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywać  większych  prześwitów  większych  niż  5  mm.  Odchylenie  powierzchni  podkładu  od
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub
szerokości pomieszczenia.

ttt) 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.

Masy wyrównujące pod podłogi drewniane powinny charakteryzować  się odpowiednią chropowatością
warstwy wierzchniej.

Masy pod podłogi drewniane muszą spełniać następujące parametry.
 1. Szybki proces schnięcia.

2. Wysoka odporność na naprężenia.
3. Dobra przyczepność warstwy wierzchniej.

W  celu  polepszenia  przyczepności  masy  wyrównawczej  do  istniejącego  podłoża,  zalecane  jest  przez
wszystkich producentów mas stosowanie gruntów przyczepnych.
Większość mas wyrównawczych proponowanych przez producentów pod podłogi drewniane można stosować
do wykonywania grubszych warstw wyrównawczych. W celu zwiększenia ich objętości można łączyć  je z
piaskiem w proporcji  od 30 do  50%. Należy  jednak pamiętać,  że dodanie  piasku  powoduje przedłużenie
procesu  schnięcia  masy,  jak  również  osłabia  jej  parametry  wytrzymałościowe.  W  praktyce,  w  wypadku
konieczności układania grubszych warstw wyrównawczych, stosuje się dwa rodzaje mas, najpierw jedną tańszą
jako podkład, a po zagruntowaniu jej nanosi się drugą, droższą- ok. 3-4 mm specjalnej masy wyrównawczej
pod podłogi drewniane.
Minimalna grubość warstwy wyrównawczej nie powinna być mniejsza niż długość włókien, którymi masa jest
zbrojona.

6. Kontrola jakości

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

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

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

6.4.Wymagania dla posadzki drewnianej
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić; 

-temperaturę pomieszczeń,  

-wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna ), 

-wilgotność podkładu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych). 

Badanie    temperatury    powietrza    należy    wykonać    za    pomocą    termometru    lub    termografu 

umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła. 

Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą higrometru lub hydrografu umieszczonego 

w odległości 10 cm od powierzchni podkładu. 



Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić trzy

Wyniki badań temperatury,  wilgotności  względnej powietrza  oraz .wilgotności podkładu  powinny  być 

wpisane do dziennika budowy.

 7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

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

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

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

8.4. Odbiór powinien obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie prawidłowości  ukształtowania powierzchni  posadzki;  badanie  należy  wykonać  przez

ocenę wzrokową,
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów

dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania cokołów,  listew krawędziowych  lub  listew podłogowych;

badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.

9. Podstawa płatności

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  ułożonej  posadzki  wg ceny  jednostkowej,  która  obejmuje
również przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



B.07.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstęp

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

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i  realizacji  robót  wymienionych w pkt. 1.1.  Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej
specyfikacji mogą  mieć  miejsce tylko w przypadkach małych, prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu
wykonanie malarskich w budynku

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

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

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt 2. 
Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich powinny mieć :
 -  oznakowanie  znakiem  CE,  (  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą

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

 - deklarację zgodności  ( dokument oznaczający zgodność z uznanymi regułami sztuki budowlanej, wydany
przez producenta - jeśli dotyczy on wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską ), albo 

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

 - termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.1. Farby budowlane gotowe

2.1.1. Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.1.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
– wydajność – 6–8 m2/dm3

– czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
– wydajność – 6–10 m2/dm3

2.2. Środki gruntujące



2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
– powierzchni  betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się  gruntowania, o ile świadectwo

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w

stosunku  1:3–5  z  tego  samego  rodzaju  farby,  z  jakiej  przewiduje  się  wykonanie  powłoki
malarskiej.

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

2.2.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 

Prace malarskie

1. Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 
malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża 
gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie 
należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają 
gruntowania.
2. Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc 
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym 
mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach.
3. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie emulsyjne powinna być nie 
większa, niż 4%, a pod malowanie olejne nie większa niż 3%. Malowanie tynków o wyższej 
wilgotności może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej. Drewno, 
sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12%.
4. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności:
— całkowitym ukończeniu robót budowlanych
— wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe,
— ułożeniu podłóg drewnianych 
— dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrębów 
pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie była dostarczona w stanie 
wykończonym, tj. oszklona i pomalowana w zakładach produkcyjnych 
5. Drugie malowanie można wykonywać po:
— wykonaniu tzw. białego montażu,
— po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem 
posadzek deszczułkowych i mozaikowych,
— po oszkleniu okien, naświetli, jeśli nie była to stolarka fabrycznie wykończona
6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
— wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do 
malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku; 
dopuszcza się użycie do napraw zaprawy gipsowej,
— tynki gipsowe i gładzie gipsowe nie mogą stanowić podłoża i przy malowaniu farbami emulsyjnymi
powinny być zaimpregnowane gruntownikiem (np. unigrunt)
— przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku 'powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 
mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia 
podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych 
także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej,
— nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez usunięcia (zmycia 
poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok z farb emulsyjnych);
po oczyszczeniu tynk nie powinien być rozmiękczony (np. gipsowy)



Dopuszczalne wady robót malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi dopuszcza się, aby linie styku 
odmiennych barw powłok wykazywały odchylenia do 1 mm na l m oraz do 2 mm na całej 
długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie mierzy się od przyjętej teoretycznie linii 
zmiany barwy. Przy wykonywaniu powłok z farb olejnych lub olejno--żywicznych itp. 
jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity i zmatowienia oraz różnice w 
odcieniu. Przy wykonywaniu powłok z lakierów olejnych itp. wyrobów dopuszcza się nieznaczną
zmianę połysku lub odcienia.

Przygotowanie różnych powierzchni do malowania wewnętrznego

l. Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 
wymaganiom dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych, 
gładzi  lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie 
tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób:
a) wszelkie ubytki  i  uszkodzenia tynku powinny być  naprawione przy użyciu tej  samej
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce równało się
z powierzchnią tynku 
b)       przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podłoża 
powinny być zaimpregnowane gruntem pokostowym lub środkiem silikonowym albo rozcień-
czoną farbą emulsyjną (np. l : 6),
c.) powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy: 
- powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze,- tłuszcze itp.) i 
chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku
— w przypadku tynków uprzednio malowanych powierzchnie powinny być oczyszczone z łu-
szczącej się lub pylącej starej powłoki malarskiej, a ewentualne nierówności, przeszlifowane i 
odpylone.
Nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi rodzajami farb bez usunięcia 
poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok emulsyjnych, jeżeli wykazują dobrą 
przyczepność do podłoża.
d)      w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny być zagruntowane 
— rozcieńczonym pokostem (1:1), benzyną lakierniczą pod wyroby olejne itp. 
e.)        powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiałów 
drewnopochodnych oraz podłoża białe powinny:
— mieć gładką powierzchnię, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówką klejowo-
olejną lub inną dopuszczoną normą lub świadectwem do danego zakresu stosowania,
— sęki i miejsca żywiczne powinny być pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem 
spirytusowym (2-krotnie),
powierzchnie przed malowaniem powinny być odkurzone i oczyszczone z tłuszczu, żywicy, pyłu 
lub innych zanieczyszczeń.

Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni do malowania

1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom za-
wartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie. Badania materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem przy tem-
peraturze powietrza nie niższej niż +5°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 65('/o.
2. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
— sprawdzenie wyglądu powierzchni,
— sprawdzenie wsiąkliwości,
— sprawdzenie wyschnięcia,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonywać przez oględziny 
zewnętrzne



Malowanie farbami emulsyjnym i dyspersyjnymi

1. Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, 
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego (w 
zależności od rodzaju przewidzianej projektem farby)
2. Powłoki powinny dawać aksamitno-rnatowy wygląd lub nieznaczny połysk pomalowanej 
powierzchni.
3. Inne wymagania — barwa powłok powinna być jednolita i równomierna, bez smug, plam, 
zgodna ze wzorcem producenta.
4. Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. 
Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń
lub poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i 
wypełniaczy.

Odbiór wykonanych robót

Odbiór podłoża i tynków powinien być dokonywany wg zasad jak dla. tynków zwykłych z 
uwzględnieniem wymagań podanych powyżej.

3. Sprzęt

Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych, a gładzie gipsowe
przy użyciu pacek stalowych oraz ściernic siatkowych lub ściernic z drobnoziarnistym papierem
ściernym

4. Transport

Farby  pakowane  wg  punktu  2.5.6  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót

Przy nakładaniu gładzi i malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa
niż +8°C. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń-
czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie
może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-
trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
– całkowitym ułożeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży

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

5.2. Gruntowanie.

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

5.3. Wykonywania powłok malarskich

5.3.1. Powłoki  wapienne  powinny  równomiernie  pokrywać  podłoże,  bez  prześwitów,  plam  i
odprysków.

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



Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy  malowaniu  wielowarstwowym  należy  na  poszczególne  warstwy  stosować  farby  w
różnych odcieniach.

6. Kontrola jakości

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni  pod malowanie należy wykonać  przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie  kilku  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama  zwilżonej  powierzchni  powinna  nastąpić  nie
wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

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

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

6.2.3. Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
– dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,

sprawdzenie  elastyczności  i  twardości  oraz  przyczepności  zgodnie  z  odpowiednimi
normami państwowymi.

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

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań  lub drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża

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

8.2. Odbiór robót malarskich



8.2.1.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu
równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 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.

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

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

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

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

9. Podstawa płatności

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  zamalowanej  wg ceny jednostkowej  wraz z  przygo-
towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość  robót określa się na podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10.  Przepisy związane

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00 PREFABRYKATY

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące wykony-
wania i montażu prefabrykatów – elementów nadproży oraz montażu urządzeń.

1.2. Zakres stosowania SST

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

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych.
B. 08.01.00 Belki nadprożowe prefabrykowane
B. 08.02.00 Elementy stalowe
B. 08.03.00 Balustrady

1.4. Określenia podstawowe

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

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

2. Materiały

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane.
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest).

 Belki prefabrykowane nadproży
Charakterystyka belek:
– wysokość 19 cm
– szerokość  9 cm
– grubość  6 cm
– profile stalowe gorącowalcowane 
a) Wymagania:

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem.
b) Składowanie

Belki  należy  składować  na  równym podłożu,  na  podkładkach  grubości  co  najmniej  80  mm
ułożonych poziomo w odległości  1/5 długości  od ich końców. Następne warstwy układać  na
podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5.

c) Transport
Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle
do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.3. Balustrady  stalowe o wysokości 1,10m 



2.4. Podciągi i nadproża stalowe

2.4.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:

2.4.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002

(1) Dwuteowniki normalne i szerokostopowe - HEB wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane są o długościach:
do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do
6,0 m; do 100 mm dla długości większej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane są o długościach:
do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm
– 3 do 15 m
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m;
do 100 mm dla długości większej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Kątowniki dostarczane są o długościach:
do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m;
do 100 mm dla długości większej.
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m.

(4) Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm.
szerokościach 160-700 mm i długościach:
dla grubości do 6 mm – 6,0 m
dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm.

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000×2000
1000×4000
 1000×6000

1250×2500
1250×5000

1500×3000
 1500×6000

powyżej 12 1000×2000 1250×2500 
1500×6000

1750×3500
1500×3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stoso-
wanie blach grubych.

Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o
masie:
– przy szerokości do 30 mm – do 60 kg
– przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg
– przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00
Pręty dostarcza się o długościach:
– przy średnicy do 25 mm – 3-10 m
– przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.



2.4.1.2. Własności mechaniczne i  technologiczne powinny odpowiadać  wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.
– Wady  powierzchniowe  –  powierzchnia  walcówki  i  prętów  powinna  być  bez  pęknięć,

pęcherzy i naderwań.
– Na  powierzchniach  czołowych  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  roz-

warstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemeta-

liczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:
-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki

o grubości większej.

2.4.1.3. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
– znak wytwórcy
– profil
– gatunek stali
– numer wyrobu lub partii
– znak obróbki cieplnej.
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.4.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego
odbioru  konstrukcji  w  wytwórni  wraz  z  oświadczeniem  wytwórni,  że  usterki  w  czasie
odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.
Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.4.2. Łączniki
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.

2.4.2.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-
546.
Elektrody  EA-146  są  to  elektrody  grubootulone  przeznaczone  do  spawania konstrukcji
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieć:
– zaświadczenie jakości
– spełniać wymagania norm przedmiotowych
– opakowanie, przechowywanie i transport winny być  zgodne z wymaganiami obowiązu-

jących norm i wymaganiami producenta.

2.4.2.2. Śruby
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

   (2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
                e)  nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002

własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.

2.4.2.3. Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie wg B.08.00.00 niniejszych SST.

2.4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
(1) Materiały  dostarczone  na  budowę  powinny  być  wyładowywane  żurawiami.  Do  wyładunku

mniejszych elementów można użyć  wciągarek lub wciągników..  Elementy układać  w sposób
umożliwiający odczytanie znakowania. 



Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segre-
gować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4.4. Badania na budowie

2.4.1. Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi  uzyskać
akceptacje inspektora nadzoru

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
– zgodności z projektem,
– zgodności z atestem wytwórni
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
– jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport – w opisie materiałów p. 2

5. Wykonanie robót

5.1. Montaż belek prefabrykowanych nadproży zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych wg SST
B.04.00.00.

5.2. Montaż belek stalowych zgodnie  z wymaganiami jak dla robót murowych wg SST B.04.00.00.

5.3. Montaż balustrad wykonać zgodnie z instrukcją producenta z zachowaniem usytuowania przyjętego
w projekcie.

6. Kontrola jakości

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów wg wymagań podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest:
– dla B.08.01.00 – 1 m wykonanego nadproża
– dla B.08.02.00 – 1 m zmontowanych elementów stalowych

8. Odbiór robót

8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.2. Odbiór końcowy

8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa płatności

B.08.01.00  Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za  1  m  nadproża  która  obejmuje
dostarczenie i wbudowanie prefabrykatów 

      B.08.02.00. Montaż elementów stalowych zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych
wg SST B.04.00.00.
B.08.03.00  Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za  1  mb  balustrady,  która
obejmuje zakup oraz dostawę i montaż 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.09.00.00 ŚCIANKI I OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-

KARTONOWYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA .

1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie nowych ścianek działowych i okładzin z płyt gipsowo-
kartonowych 

2. Pod pojęciem wykonywania ścianek działowych i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy
rozumieć  wykonanie  wszystkich  robót  budowlanych  związanych  z  wykonaniem  nowych  ścianek
działowych z płyt g-k przewidzianych w Projekcie Budowlanym.

3. Przy wykonywaniu okładzin z płyt g-k należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-72/B -10122- „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Ponadto przy montażu konstrukcji i okładzin z płyt g-k należy przestrzegać instrukcji 
producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową .

4.Ogólne wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót  podano w Specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót – wymagania ogólne pkt. 1.

         5. Zakres robót przy wykonywaniu ścianek działowych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych 
jest następujący :

● wyznaczenie miejsca montażu ścianki działowej ( z uwzględnieniem  
                       przewidywanego wbudowania nowych drzwi wewnętrznych) zgodnie z rysunkiem

● przygotowanie potrzebnych materiałów i narzędzi ,
● wykonanie konstrukcji szkieletowej ścianki działowej ,
● wykonanie izolacji wewnętrznej,
● montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych .

2. MATERIAŁY.
1.  Materiały  na  wykonanie  ścianek  działowych  z  okładzinami  z  płyt  g-k  winny  spełniać

wymagania  nośności,  sztywności  i  właściwości  cieplno-wilgotnościowych  stawianych  przegrodom
budowlanym wynikającym z projektu budowlanego. O nośności konstrukcji i jej wytrzymałości decydują
dane techniczne stosowanych materiałów i właściwy sposób montażu przegrody. Wszystkie materiały winny
być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa ,
aprobaty techniczne i atesty PZH i PPOŻ , zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych.

2. Przy wykonywaniu ścianek działowych i  okładzin z płyt  gipsowo-kartonowych stosuje się
następujące materiały podstawowe :

● kształtowniki,  łączniki  i  wieszaki  metalowe ,  dostosowane do grubości  ścianki  wg systemu
montażowego i wytycznych producenta,

● płyty z wełny mineralnej o grubości zgodnej z wykonaną konstrukcją szkieletową , stanowiące jej
szczelne wypełnienie ,

● do wykonania okładzin w pomieszczeniach suchych – płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne o
symbolu GKF grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary, oznaczone napisem czerwonym) –
przewidywane zastosowanie, 



● do wykonania okładzin w pomieszczeniach mokrych – płyty gipsowo-kartonowe wodo- i
ognioodporne  o  symbolu  GKFI  grub.  12,  5  mm  (  kolor  kartonu  jasno-zielony,
oznaczone napisem czerwonym ).

3. SPRZĘT

1. Wymagania dla sprzętu i narzędzi pracy podano w Specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót – wymagania ogólne pkt. 3 .
2.  Wykonawca przystępujący do wykonania ścianek z okładzinami  gipsowo- kartonowymi  powinien
posiadać  odpowiednie  i  sprawne  technicznie  elektronarzędzia(  wiertarki  ,  wiertarko-wkrętarki,
przecinarki,  szlifierki,  wyrzynarki  otworów  itp.  )  niezbędne  do  wykonania  tych  prac  w sposób
odpowiadający wymaganej jakości i prawidłowości wykonania robót oraz odpowiadającym standardom
technologii prowadzenia takich robót.

4. TRANSPORT

1.Wymagania dla transportu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – wymagania
ogólne pkt. 4.

2.Transport należy wykonać przy pomocy środka transportowego zabezpieczonego plandeką. Rozładunek
powinien odbywać się w sposób ręczny lub zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego lub
żurawia o odpowiednim udźwigu i wyposażonego w odpowiednie zawiesie widłowe.

3.Płyty  powinny  być  pakowane  w  formie  stosów  ,  układanych  poziomo  na  kilku  podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu winna spełniać rolę  opakowania stosu. Każdy ze stosów
winien być spięty taśmą stalową dla usztywnienia , w miejscach usytuowania podkładek.

4. Pakiety winny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych , na równym , mocnym i
płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości jeden na
drugim. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Montaż okładzin z płyt g-k projekt przewiduje na ruszcie metalowym :
1. Wykonanie rusztu metalowego przy użyciu profili ściennych, profili sufitowych, profili

ościeżnicowych  i  okiennych,  połączonych  z  podłożem  specjalnymi  elementami  łączącymi,
standardowych dla danego systemu ( należy ułożyć  dodatkowe profile dla montażu drzwi  oraz
montażu hydrantu ppoż. przenoszonego z poprzedniego miejsca )

2.  Zapewnienie właściwości  cieplnych i  akustycznych przegrody – ułożenie w przestrzeni  pomiędzy
łatami rusztu płyt z wełny mineralnej o odpowiedniej grubości , dostosowanej do grubości ścianki i
jej konstrukcji szkieletowej .

3. Montaż płyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego.
4. Warunki techniczne wykonywania robót :

● przed przystąpieniem do wykonywania ścianek działowych j.w winny być wykonane wszystkie
roboty stanu surowego, pomieszczenia winny być oczyszczone z gruzu i odpadów budowlanych.

●  w trakcie realizacji ścianek działowych g-k j.w należy zapoznać się z przebiegiem instalacji
elektrycznych , wod-kan i c.o , celem uwzględnienia wykonania w ściankach odpowiednich instalacji ,
podłączeń,  wypustów ,  gniazd  ,  mocowania  elementów montażowych  i  wsporczych  pod urządzenia
sanitarne , grzejniki itp., które winny być wykonane przed przystąpieniem do montażu okładzin z płyt g-k
na rusztach.

●  konstrukcja rusztów po jej  wykonaniu i  wypełnieniu wełną  mineralną  winna być  odebrana
przez Inspektora Nadzoru jako robota zanikająca .

●  Wszystkie styki płyt winny opierać się na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny
być szczelne , równe i wykończone taśmą uszczelniającą. 

●  Wszystkie  stosowane  metody  kotwienia  rusztu  w  suficie  muszą  spełniać  warunek
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążeniu ( znaczy to, że jednostkowe obciążenie
wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany
łącznik  lub kotwę  ).  Wszystkie  łączniki  i  kotwy musza  posiadać  zabezpieczenie  antykorozyjne  lub  być
wykonane z materiałów nierdzewnych lub ocynkowanych.

● Płyty g-k mocuje się do konstrukcji stalowej rusztu blachowkrętami. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji techn. - Wymagania og. pkt. 6
2. Częstotliwość oraz zakres badan dla płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna 

z PN-B-79405 – Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych.



3. W szczególności należy skontrolować :
●  jakość  płyt  g-k  ,  dostarczonych do miejsca wbudowania :  równość  powierzchni,  narożniki  i

krawędzie ( czy nie uszkodzone ) , wymiary płyt , zgodność co do rodzaju płyt (ognioodporne),
● prawidłowość wykonania rusztów , jakość i wytrzymałość połączeń i mocowań,  
● prawidłowość i jakość warstwy ocieplającej i akustycznej z wełny mineralnej ,
● prawidłowość , jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach i

sufitach ,
● prawidłowość i jakość osadzenia ościeżnic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydeł,
● jakość końcowa wykonanych i wykończonych przegród budowlanych j.w .

7. OBMIAR ROBÓT

1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogólne pkt. 7. 
2.  Powierzchnie suchych tynków oblicza się  w m2 jako iloczyn długości  ścian w stanie surowym i
wysokości mierzonej od podłoża lub w-wy wyrównawczej na stropie do spodu stropu (sufitu) wyższej
kondygnacji. Powierzchnie pilastrów i słupów ( obudowy ) oblicza się w rozwinięciu tych elementów w
stanie surowym. Z powierzchni nie potrąca się kratek, drzwiczek i innych elementów, mniejszych niż 0,5
m2.
3.  W  przypadku  zmian  w  trakcie  realizacji  remontu,  zaakceptowanych  przez  Inwestora,  wielkości
obmiarowe wykonuje się  na podstawie pomiarów w naturze, przy udziale Inwestora i  sprawdzonych
przez Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT

1. Ogólne zasady odbioru robót zostały podane w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogólne pkt.8. 
2.Szczegółowe zasady odbioru są następujące:

●  podczas odbiorów międzyoperacyjnych należy sprawdzić : jakość podłoża do którego mocuje się
konstrukcje  rusztów,  prawidłowość  lokalizacji  przegród  zgodnie  z  dokumentacją,  prawidłowość
wykonania  i  montażu  rusztów  ,  prawidłowość  izolacji  wełną  mineralną,  prawidłowość  przebiegu
instalacji  i  mocowania  konstrukcji  wsporczych  pod  urządzenia  i wyposażenie  pomieszczeń,
prawidłowość wykonania okładzin na rusztach w tym styki płyt, narożniki, ościeżnice,

●  podczas odbioru częściowego przegród j.w należy sprawdzić prawidłowość wykończenia ścian :
równość powierzchni ścianek, prawidłowość osadzenia stolarki budowlanej, jakość  

            i prawidłowość wykonania robót malarskich itp.
●  Odbiór końcowy robót j.w następuje przy odbiorze końcowym obiektu o ile w umowie pomiędzy

Wykonawcą a Zamawiającym nie ustalono innego trybu odbioru. 

3. Szczegółowe wymagania przy odbiorze są następujące :
●  Powierzchnie  suchych  tynków  powinny  stanowić  płaszczyzny  pionowe,  poziome  lub  o  kącie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji.  Krawędzie przecięcia płaszczyzn winny być  prostoliniowe, pod
katem prostym lub dla okładzin skośnych pod katem założonym w  dokumentacji  projektowej. Sprawdzenie
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych
oraz przykładania (  w dwu prostopadłych  do  siebie  kierunkach )  łaty  kontrolnej  o  dług.  2 mb w
dowolnym miejscu powierzchni w narożnikach i krawędziach. Dopuszczalne odchyłki powierzchni i
krawędzi od linii prostej nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu na
płaszczyznach  pionowych  i  poziomych  oraz  nie  większe  niż  2  mm  odchylenie  przecinających  się
płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji .
●  Powierzchnie winny być gładkie , szczelne i suche. Połączenia na krawędziach winny być szczelne,
gładkie i prostoliniowe. Połączenia płyt winny być niewidoczne na wykończonej ściance lub suficie.
Struktura powierzchni okładziny po wykończeniu winna być jednorodna, o jednakowej barwie
zgodnej z kolorystyką powłoki malarskiej, bez przebarwień i prześwitów. Nie dopuszcza się ugięcia bądź
sfalowania powierzchni.
●  Okładziny z płyt g-k należy wykonywać  w temperaturze nie niższej niż +5st. C i przy wilgotności

względnej  powietrza  w  granicach  60  do  80  %.  Pomieszczenia  powinny  być  suche  i dobrze
przewietrzone.

● Wykonane przegrody winny posiadać odpowiednią izolacyjność cieplną i akustyczną oraz odpowiednią
nośność i wytrzymałość wymaganą dla przegród budowlanych wewnętrznych (ścianki działowe).

●  Ościeżnice drzwiowe winny być odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji szkieletowej rusztu, w
sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie , odspojenie lub wyrwanie z konstrukcji.

● Grubość ścianek działowych po ich wykończeniu winna odpowiadać grubości projektowanej.
●  Wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystające poza ścianki lub mocowane w ściankach winny być

wykonane  i  wykończone  w  sposób  estetyczny,  o  wysokiej  jakości  i  zgodny  z  dokumentacją instalacyjną



branżową. Połączenia  z  powierzchnią  ściany  i  sufitu  przy  kratkach  wentylacyjnych,  osprzęcie
elektrycznym , sanitarnym , ościeżnicach itp. winny być szczelne, gładkie, trwałe i estetyczne. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT

1. Ogólne zasady rozliczenia robót zostały podane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru –
Wymagania ogólne pkt. 9

2. Wymagania szczegółowe są następujące :
● rozliczenie końcowe robót następuje po odbiorze końcowym w fazie rozliczenia końcowego obiektu, o

ile w umowie pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym nie ustalono inaczej.
● Cena jednostkowa robót za 1 m2 ścianki działowej z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych obejmuje

ceny  składowe  za  wykonanie  jednostek  przedmiarowych w  układzie  kosztorysowym  robót  i
obejmuje:- czynności przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego,  obsługę  sprzętu nie
wymagającego etatowej obsługi, ustawienie i rozbiórkę rusztowań do 4 m, przygotowanie podłoża,
drobnych elementów, oczyszczenie i uprzątnięcie miejsca pracy z resztek materiałów i odpadów,

- czynności podstawowe : wykonanie rusztów stalowych i  przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych
wraz z przycięciem i dopasowaniem,

- czynności wykończeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania
powierzchni okładzin , szpachlowanie połączeń i styków płyt , zabezpieczenie spoin taśma
papierowa , szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Normy:
● PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
● PN-B-79405- Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych, 
2. Inne :
● Instrukcja montażu płyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r .
● Ustawa o wyrobach budowlanych.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST3) są  wymagania dotyczące
realizacji robót wymiany i wbudowania stolarki drzwiowej niezbędnej przy robotach remontowych
budynku 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i
wykończeniem robót wymiany i wbudowania stolarki drzwiowej, okiennej oraz składanych ścianek.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z 
umową. 

2.0 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach
użyteczności  publicznej,  certyfikaty,  oceny  higieniczne  i  aprobaty  techniczne  zastosowanych
materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-
10085 lub aprobatom technicznym. 
2.1. Ościeżnice i skrzydła drzwiowe i okienne.
2.2. Pianka poliuretanowa –jednoskładnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu, 
2.3. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz, 
2.4. Zaprawa tynkarska do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybko wiążącą, 
2.5. Farba emulsyjna wewnętrzna.  

3.0 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3. 
Rodzaj  sprzętu  użytego  do  wykonania  zadania  pozostawia  się  do  decyzji  wykonawcy  i  musi
odpowiadać przyjętej technologii. Mieszanie zaprawy odbywać się będzie na miejscu przy pomocy
mieszadła elektrycznego. 

4.0 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 
Dostawa  materiałów  i  wywóz  materiałów  z  rozbiórki  odbywać  się  będzie  samochodami
skrzyniowymi.  Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  należy  przeprowadzić  zgodnie  z
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Demontaż stolarki należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych. 
5.2 Materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco. 



5.3 Dokładnie oczyścić ościeża , zaszpachlować ewentualne ubytki i nierówności. 
5.4 Montaż ościeżnic: 

-  wstępnie  klinami  zamocować  ościeżnice  bez  skrzydeł  okiennych,  dokładnie  sprawdzić
prawidłowość  jej  ustawienia  w  dwóch  płaszczyznach,  przy  zachowaniu  zasady  równych
przekątnych, różnica nie może przekraczać 4 mm, 

- po ustawieniu elementu, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostać szczelina
odpowiedniej wielkości . W otworze ościeżnicę montować w taki sposób, aby szczelina na górze
miała szerokość 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach zaś mieściła się w granicach 10-15 mm. 

- Ościeżnice mocować blachami kotwiącymi ze stali nierdzewnej wg technologii producenta. 
5.5 Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonywać ostrożnie, aby nie spowodowano wykrzywienia

ościeżnic, tak aby puchnąć miała możliwość wydostawania się ze szczeliny na zewnątrz i tam
tężała. Po stężeniu, nadmiar pianki, który wypłynął obciąć nożem. 

5.6 Wykończenie robót należy uzgodnić z inwestorem. 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
6.1 Oczyszczenia ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach. 
6.2 Wymiarów stolarki 
6.3 Zgodności z dokumentacją techniczną. 
6.4 Prawidłowości osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w płaszczyźnie

pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu. 
6.5 Dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian. 
6.6 Dokładności robót szpachlowych i malarskich. 
6.7 Prawidłowości działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji  są  załączone do dokumentacji przetargowej rysunki  okien. Wykonawca jest zobowiązany
dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej przedmiotem zamówienia. 

7.1 Jednostki obmiarowe: 
1 m2 – powierzchnia otworów w świetle ościeży. 
1 szt – wbudowanej stolarki 

8.0 ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 8, 9. 
Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST pkt. 1.3 
W  czasie  odbioru  zostanie  sprawdzone  prawidłowość  montażu  stolarki  okiennej,  parapetów
wewnętrznych i zewnętrznych.. 
Cena oferty  winna obejmować  łączną  wartość  całego zamówienia zgodnie z  wyszczególnionym
zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzględnieniem danych technicznych wg pkt.2.0 
Podstawą  płatności  będzie  kwota  określona  przez  wykonawcę  w  formularzu  ofertowym,  która
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- demontaż istniejącej stolarki, 
- wykonanie i montaż drzwi zwykłych i p.poż, 
- obróbka budowlana ościeży okiennych wraz z gładzią tynkową i malowaniem, 
- transport elementów (dostawa nowej stolarki, wywóz zdemontowanych materiałów z rozbiórki i ich

utylizacja) 
- likwidację stanowiska roboczego. 

9.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
9.1 Normy 
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone . 



BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. 
AT-15-3422/98  Kształtowniki  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  do  produkcji
okien i drzwi balkonowych. 
9.2 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe,
zeszyt  1  „Okna  i  drzwi,  wrota  i  elementy  ścienne,  metalowe”,  "Ślusarsko-kowalskie  elementy
budowlane” wydanie ITB – 2003 rok. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.11.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstęp

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

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  izolacji  przeciwwodnej,  przeciwwilgociowej  i  termicznej  w  obiektach  objętych
przetargiem.
B.11.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.11.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.
B.11.02.00 Izolacje termiczne.

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

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

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

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

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

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

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

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych



2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

uuu) wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki  niedopuszczalne są  uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się
papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie
dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.
vvv) papa po rozerwaniu i  rozwarstwieniu powinna mieć  jednolite ciemnobrunatne

zabarwienie.
www) wymiary papy w rolce
–długość: 20 m ±0,20 m

40 m ±0,40 m
60 m ±0,60 m

–szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport

xxx) Rolki  papy  powinny  być  pośrodku  owinięte  paskiem  papieru  szerokości  co
najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.

yyy) Na  każdej  rolce  papy  powinna  być  umieszczona  nalepka  z  podstawowymi
danymi określonymi w ww. normie.

zzz) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm
od grzejników.

aaaa) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej
warstwie. Odległość między stosami – 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
– temperatura mięknienia – 60–80°C
– temperatura zapłonu – 200°C
– zawartość wody – nie więcej niż 0,5%
– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°
– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejo-

nych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Materiały do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian  odmiany  G-T  samogasnący.  Do  ocieplenia  stropodachów  na  płyty  betonowe  o
gęstości min. 25 kg/m3.
a) Wymagania

bbbb) płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie
spienionych,

cccc) dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
–dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm
–dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.

Łączna  powierzchnia  wad  nie  może  przekraczać  50  cm2,  a  powierzchnia  największej
dopuszczalnej wady 10 cm2.

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



b) Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu
nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawie-
rająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

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

d) Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ru-
chu drogowego.

 2.4.2.  Zaprawa klejąca 
- gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał do klejenia płyt izolacji termicznej 
do podłoża. Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. Składniki izolacji 
termicznej muszą być dobrane i zamocowane do konstrukcji ściany budynku w sposób 
uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z 
wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej w tym przypadku EI 60. W 
niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. 
Wymagane właściwości techniczne zaprawy klejowej:
Proporcje mieszanki: 0,20÷0,22 l wody na 1 
kg zaprawy
Czas gotowości zaprawy do pracy 3 godziny
Czas otwarty pracy min. 25 minut
Przyczepność:
do betonu min. 0,3 MPa
do styropianu min. 0,1 MPa
Temperatura:
przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Odporność na temperatury od -20°C do +60°C
Gęstość zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3
Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm
Max. grubość warstwy zaprawy 5 mm
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu≤ 0,0002 %.

2.4.3. Elementy uzupełniające 
Łączniki mechaniczne:
kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane , wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen). Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo w 
krążki termoizolacyjne zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych
- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiowe) elementy służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach
- zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa zawierająca 
wypełniacze, masa nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana 
jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 
siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego SSA 1363SM o gramaturze min. 145 
g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.
Zaprawy tynkarskie:
- zaprawy akrylowe – gotowe zaprawy do wykonywania tynków  cienkowarstwowych.  
Przewidziano zastosowanie zapraw barwionych fabrycznie Atlas Cermit typu N200 o 
numerach 0053, 0516, 0148 (lub inne lecz nie o gorszych parametrach)
 Wymagane uziarnienie – 2mm i faktura powierzchni - typu „baranek", a na ościeżach 
faktura gładka o odpowiednio drobnym uziarnieniu. 
Farby - farby elewacyjne silikatowe, stosowane uzupełniająco na powierzchniach tynków 
cienkowarstwowych w kolorach zapraw tynkarskich typu Atlas Alkor S oznaczone numerami  
0053, 0516 (lub inne lecz nie o gorszych parametrach)
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
- profile cokołowe (startowe) - elementy z aluminium lub PCV, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłożą za pomocą 
kołków rozporowych przy zastosowaniu podkładek lub listwy dystansowej w celu zamknięcia 
warstwy termoizolacji o wymaganej szerokości 



- narożniki   ochronne   -   elementy   z   aluminium   powleczone   siatką   służące   do 
zabezpieczania  (wzmocnienia)  i  wyprofilowania  krawędzi  (narożników  budynków, 
ościeży) przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- listwy krawędziowe - elementy z aluminium służące do wykonywania styków BSO z
innymi materiałami (ościeżnice)
- profile  dylatacyjne  -  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego  ,   służące  do 
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO.
- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki służącej do 
wypełniania   szczelin   dylatacyjnych,    połączeń   BSO   z   ościeżnicami,    obróbkami 
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi.
- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 
izolacji termicznej.
- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m2) 
do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile dekoracyjne).
-    profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy,
obramienia),  wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane  warstwą zbrojącą i
malowane.
-      podokienniki  -  systemowe  elementy  lub  wykonane  z  blachy  powlekanej,
dostosowane do montażu z BSO.

2.4.4. Wełna mineralna.
W postaci płyt, filców i mat.
Wymagania:
– wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.
– ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,
– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,
– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.

Wyroby  z  wełny  mineralnej  należy  mocować  do  podłoża poprzez  wsunięcie  bez  szczelin
pomiędzy elementy konstrukcji i zamocowanie np. drutem nierdzewnym

3. Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robót

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.11.01.02

5.1.1. Przygotowanie podkładu
a) Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić  wszystkie

działające nań obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkładu
a) Podkład  betonowy  lub  cementowy  pod  izolację  z  papy  asfaltowej  powinien  być

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekra-

czać 5%.
c) Powłoki  gruntujące powinny być  naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią  z gruntu

powinny  składać  się  z  jednej  lub  dwóch  warstw  papy  asfaltowej  sklejonych lepikiem
między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.



b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą
zarobową  z  zaprawy  na  niej  układanej  mogą  być  wykonane  z  jednej  warstwy  papy
asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający
wymaganiom norm państwowych.

d) Grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.

e) Szerokość  zakładów papy zarówno podłużnych jak i  poprzecznych w każdej  warstwie
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być
przesunięte względem siebie.

5.3. Izolacje termiczne B.11.02.00

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

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

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

5.3.4. Izolacje termiczne zewnętrzne 
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem FS-10 040 i na powierzchni ościeży w 
systemie bezspoinowym metodą lekką – mokrą .
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu aplikację zestawu 
materiałów do ocieplenia i wykonania ścian zewnętrznych  budynku szkolnego, która polega na 
przymocowaniu do ścian, płyt styropianu za pomocą kleju i dybli plastikowych, pokryciu ich 
powierzchni warstwą klejową wraz ze wzmocnieniem zaprawy klejącej siatką zbrojącą z 
tworzywa sztucznego i wykończeniu całości wyprawą tynkarską, następnie malowaniu farbą 
silikonową.
Określenia podstawowe.
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z 
Polskimi Normami przywołanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 
2004 r. (Dz. U. Nr 109, póz. 1156) Załącznik Nr l, a w przypadku ich braku z normami 
branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm
i  instrukcji.  Nie wyszczególnienie jakichkolwiek  obowiązujących  aktów  prawnych  nie 
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z 
określeniami podanymi w wymaganiach ogólnych.
W Specyfikacji używane są następujące terminy:
Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych (BSO)    - wykonywany na budowie 
zestaw wyrobów  produkowanych  fabrycznie  ,  dostarczony jako  kompletny  system 
wybrany z systemów dociepleń BSO, składający się, minimum z następujących składników:
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu;
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie;
- warstwy wykończeniowej systemu;
Podłoże - powierzchnia  ściany. Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio 
mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, 
brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystąpieniem 
do prac naprawczych podłoże należy oczyścić (wodą pod ciśnieniem) i, gdy jest zbyt chłonne, 
zagruntować emulsją gruntującą. Gruntowanie należy przeprowadzić również w przypadku, gdy 
podłoże stanowią np. słabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a także mury wykonane z 
betonu komórkowego lub pustaków żużlobetonowych. Większe nierówności i wgłębienia należy 
wypełnić zaprawą wyrównującą lub zaprawą tynkarską. W razie konieczności klejenia płyt 
styropianowych na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. niestabilnych, 
pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności, opisaną w 
instrukcji ITB nr 334/2002 “Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”.
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże, celem regulacji nasiąkliwości lub 
zwiększenia przyczepności.



Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianie zewnętrznej i nadający im wymagane 
parametry termoizolacyjne.
Zaprawa klejowa - materiał sytemu do przyklejenia materiału izolacyjnego do podłoża.
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża i profile.
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni do 
izolacji  cieplnej,   zawierająca  zbrojenie.   Warstwa  zbrojona  ma  największy  wpływ  na 
właściwości mechaniczne systemu.
Siatka z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na 
działanie alkaliów.
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych .
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą
zbrojoną     stanowi     zabezpieczenie     przed     oddziaływaniem     warunków 
atmosferycznych . nadaje również systemowi fakturę i barwę.
Systemowe  elementy uzupełniające  - listwy (profile)  cokołowe  ,   kątowniki  narożne
(ochronne), profile dylatacyjne , profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - służą do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowaniu jej powierzchni.
Izolacje przy otworach okiennych i drzwiowych
Sposób osadzania okien i drzwi w ścianach zewnętrznych

Okna  i  drzwi  powinny  być  osadzane  w  ścianach  zewnętrznych  w  płaszczyźnie  izolacji
termicznej lub bezpośrednio przed nią od strony wnętrza. W tym drugim przypadku możliwe
jest przedłużenie izolacji termicznej i ukształtowanie w ten sposób węgarka, który osłoni od
zewnątrz fragment ościeżnicy. Taki sposób osadzenia stolarki w ścianie pozwala uniknąć lub
przynajmniej  ograniczyć  mostkowy charakter  tego połączenia i  jego skutki  w postaci  np.
wykraplania pary wodnej. 

Sposób osadzenia drzwi i okien w ścianach powinien zapewniać:
- szczelność na działanie wiatru i deszczu w płaszczyźnie styku stolarki z izolacją termiczną
Do wodoszczelnego wypełniania styków pomiędzy stolarką,  a warstwą  izolacji  termicznej
nadają się najlepiej ściśliwe taśmy z miękkiej pianki z tworzywa sztucznego. Do montażu
okien i drzwi w murach konstrukcyjnych stosowane są także taśmy z pianek, które pozwalają
w szczelny  dla  wiatru  sposób wypełnić  szczeliny wynikające  z  tolerancji  wymiarowej  w
budownictwie 

Sposób osadzenia i uszczelnienia stolarki okiennej i drzwiowej ma także duże znaczenie dla
izolacyjności akustycznej całej przegrody.

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru 
robót – WO.00.00. Ocieplenie należy wykonać w kompletnym wybranym systemie, który 
posiada Aprobaty Techniczne, ściśle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzględnieniem 
Certyfikatu Zgodności. Przed rozpoczęciem przygotowania podłoża należy:
- dokonać próby odporności na ścieranie - poprzez ocenę stopnia zapylenia i osypywania 
się powierzchni;
- dokonać próby odporności na skrobanie - poprzez wykonanie krzyżowych nacięć i
zrywanie powierzchni za pomocą rylca;
- dokonać próby zwilżenia - za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza;
- dokonać sprawdzenia równości - poprzez sprawdzenie wielkości odchyłek ściany;
dokonać kontroli wytrzymania powierzchni - poprzez próbę odrywania przyklejonych do 
podłoża próbek materiału izolacyjnego.
Zasady przygotowania podłoża.
-     zmyć podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia,  luźne cząstki materiału podłoża;
- usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się  warstw tynkarskich i dokonać 
niezbędnych uzupełnień. 
-     usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża,   poprzez  wypełnienie ubytków zaprawą 
wyrównawczą;
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża i odczekać do jego wyschnięcia



- zdemontować rynny i rury spustowe wód opadowych wraz z uchwytami, a następnie i 
wykonać nowe i włączyć je w istniejący system odprowadzania wód opadowych w razie 
potrzeby (aby zachować jednolity dystans od powierzchni ściany na całej długości rury) 
wprowadzić dodatkowe elementy (kolana, odsadzki itp.)
- zdemontować parapety i inne obróbki blacharskie, a po wykonaniu kompletnych warstw 
termoizolacyjnych zamontować nowe elementy blacharskie o wymiarach dostosowanych do 
zwiększonej grubości ścian i innych docieplanych elementów ściennych.
-    zdemontować zwody ogromu wraz z uchwytami, a następnie po wykonaniu warstwy 
termoizolacyjnej i wykończeniowej zamontować przewody na nowych uchwytach
-     zdemontować kratki wentylacyjne, a następnie po wykonaniu warstwy termoizolacyjnej i 
wykończeniowej zamontować w licu zewnętrznym warstwy termoizolacyjnej kratki ze stali 
nierdzewnej.
-     zdemontować systemowe czerpnie wentylacji pomieszczeń, a następnie po wykonaniu 
warstwy termoizolacyjnej i wykończeniowej zamontować je ponownie w licu zewnętrznym 
warstwy termoizolacyjnej.
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej temperatura od + 5°C do +25°C, 
brak opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności powietrza).  Zalecane jest 
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon,  zabezpieczających przed oddziaływaniem 
opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i silnego wiatru. 
Gruntowanie podłoża.
Po przygotowaniu podłoża zgodnie z zaleceniami w p.1.2. należy zależnie od rodzaju i stanu 
podłoża oraz wymagań producenta sytemu BSO, należy nanieść środek gruntujący na całą jego 
powierzchnię za pomocą pędzli malarskich.
Montaż płyt izolacji termicznych.
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej  krawędzi i 
zamontować wzdłuż niej listwę cokołową (startową), 3 kołki rozporowe na l mb listwy, oraz po
jednym w skrajnych otworach. Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO 
zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej.
Nanieść zaprawę klejową na powierzchnię płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, w postaci placków (przynajmniej 8) i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda 
pasmowo - punktowa).
Płyty   naklejać   w   kierunku   poziomym   (pierwszy   rząd   na   listwie   cokołowej)   przy 
zastosowaniu wiązania (min.   15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej 
poprzez ścisłe ułożenie płyt wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub w 
przypadku styropianu - pianką uszczelniającą.
Po   związaniu   zaprawy   klejącej,   płaszczyznę   płyt   izolacji   termicznej   zeszlifować   do 
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej niż 24 
godz. Po zakończeniu klejenia, należy wykonać mocowanie płyt izolacyjnych, łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt 
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (8 szt/m2). Po nawierceniu otworów 
umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie tak aby talerzyki 
kołków nie wystawały poza obrys płyty izolacyjnej.
Wykonanie detali elewacji.
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i 
ościeży   okiennych   i   drzwiowych,   szczeliny   dylatacyjne,   styki   i   połączenia   -   przy 
zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników ochronnych, listew, 
profili dekoracyjnych, taśm i pasków siatki zbrojącej.
Wykonanie warstwy zbrojącej.
Przed wykonaniem warstwy zbrojącej należy wykonać i zamontować wszystkie obróbki 
blacharskie: na gzymsach i ogniomurach oraz podokienniki zewnętrzne.
Z pasków siatki zbrojącej (o wymiarach 30 x 20 cm) wykonać zbrojenie ukośne przy 
narożnikach otworów okiennych i drzwiowych.
Na powierzchni płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą zębatą warstwę zaprawy klejącej, o 
szerokości siatki a następnie nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy gładkiej siatkę zbrojącą, 
powierzchnia warstwy zbrojącej wygładzić tak, aby zatopiona w zaprawie klejącej siatka 
była całkowicie zakryta zaprawą.
Zaprawa zbrojąca powinna być wtapiana pasami pionowymi z góry na dół, z zakładem ok. 10
cm, jedna na drugą. Nierówności zeszlifować papierem ściernym.



Gruntowanie zaprawy zbrojącej.
Zależnie od systemu, na powierzchni zaprawy zbrojącej nanieść środek gruntujący, w celu 
zwiększenia przyczepności wyprawy tynkarskiej.
Montaż elementów dekoracyjnych.
Elementy dekoracyjne zamontować (nakleić) na powierzchnię wykonanej zaprawy zbrojonej.        
Warstwa wykończeniowa — tynkowanie i malowanie uzupełniające.
Warstwę  wykończeniową  wykonać  po związaniu  (wyschnięciu)  zaprawy zbrojącej  i  środka
gruntującego  ł  wzmacniającego  podłoże,  (nie  wcześniej  niż  48  godz.)  od  jej  wyschnięcia.
Nanieść  masę  tynku  cienkowarstwowego  i  poddać  jego  powierzchnię  obróbce,  zgodnie  z
wymaganiami  producenta systemu i  dokumentacją projektową.  Wszystkie odcięcia i  przerwy
technologiczne  wykonać  za  pomocą  taśm  malarskich.  Niedopuszczalne  jest  łączenie
wyprawy  tynkarskiej  w  sposób  nieregularny  zacierając  świeży  tynk  na  poprzedni  już
wyschnięty.  Wyprawa  tynkarska  po  ułożeniu  powinna  być  zabezpieczona  przed
niepożądanym wpływem warunków technicznych.
Rozplanowanie  kolorystyki  elewacji,  wykonać  dokonując  oddzielenia  kolorów,  za
pomocą  taśm  malarskich  i  do  ich  krawędzi  nanosić  barwną  wyprawę  tynkarską.
Drobne uszkodzenia malować dwukrotnie z jednym gruntowaniem farbą sylikatową w
kolorze wyprawy (z zastrzeżeniem, że powierzchnie przeznaczone do malowania musi
poprzedzać  przygotowanie  powierzchni,  a  gruntowanie  zostanie  przeprowadzone
materiałem  przeznaczonym  do  stosowania  w  przyjętym  systemie).  Farby  należy
nakładać  za  pomocą  pędzli  lub  wałka  malarskiego.  Po  całkowitym  wyschnięciu
powłoki  malarskiej  należy  zamontować  rury  spustowe,  obróbki  blacharskie,  oraz
instalację  odgromową  i  okratowania  okienne.  Miejsca przebić  elewacji  w  wyniku
montażu,  dodatkowo  uszczelnić  silikonem  bezbarwnym  odpornym  na  działanie
warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV.
Warunki przystąpienia do robót termoizolacyjnych wełną mineralną
Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych należy 
przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji 
przetargowej, ze stanem faktycznym. W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej izolacji 
cieplnej, jej grubość oraz układ konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym.
Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachów i stropów w poddaszach 
nieużytkowych z wełny mineralnej
Termoizolacja z wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać następujące 
wymagania:
Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość skorygowana  
Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków.
Maksymalna wilgotność wełny może wynosić nie więcej niż 2%.
Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych.
Maty i płyty z wełny mineralnej musi posiadać ważną aprobatę techniczną oraz atest 
higieniczny i świadectwo orzekające o niepalności
Powierzchnię wełny należy przykryć warstwą materiału o dużej przepuszczalności dyfuzyjnej 
w sposób szczelny – bez szczelin pomiędzy kolejnymi, sąsiednimi arkuszami.

6. Kontrola jakości

6.1. Materiały izolacyjne.
eeee) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równorzędnym dokumentem.

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

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

hhhh) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.



Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

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

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych  przez
inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć  przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-
czeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2. Roboty wg B.11.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  należy  dokonać  oceny  wykonanych  robót
elewacyjnych  z  zastosowaniem  systemów  ocieplenia  ścian  poprzez  porównanie  z
wymaganiami   podanymi  w pkt.    5   niniejszej    Specyfikacji,   które  powinny  uwzględniać
wymagania producenta systemu docieplenia,  normy dotyczące warunków odbioru.  Według  norm
BSO  odchylenia  wymiarowe  wykonanej  izolacji  powinny mieścić  się  w  następujących
granicach:

Kategoria 
tynku

Odchylenie
powierzchni

tynku od
płaszczyzny i
odchylenie

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku

Odchylenie
przecinającyc

h się
płaszczyzn od

kątapionowego poziomego

Kat. III nie większe 
niż 3 mm

nie większe niż
2

nie większe niż 
3mm

nie większe
niż 3-analogia i w liczbie 

nie
mm na  1,0 m
i

Na 1,0 m i  
ogółem

mm na 1,0 m
większej niż 3
na całej

ogółem nie 
więcej

nie więcej niż 6 
mmdługości łaty 

kontrolnej
niż 4 mm na na całej 

powierzchni2,0 m ścianach 
powyżej

między 
przegrodami3,5 m 

wysokości
pionowymi 

Obowiązują także wymagania:
-odchylenie   promieni  krzywizny  powierzchni  fasad,   wnęk  itp.   od   projektowanego promienia 
nie powinny być większe niż 7 mm;
-dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 
być większe niż 10 mm, na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna  posiadać
jednorodny  i  stały  kolor  oraz  fakturę.  Niedopuszczalne  jest  występowanie  na  jej  powierzchni
lokalnych wypukłości i wklęsłości , możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.
Termoizolacje stropodachów wentylowanych i przestrzeni w poddaszach z wełny mineralnej są 
robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi więc odbywać się 
sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy przeprowadzać badania wymienione w
pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wynik pozytywny można uznać, że kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został 
prawidłowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 



(szczegółową). Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac 
termoizolacyjnych nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu 
prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy).
8.3.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora 
nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje.
8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 
powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, o ile 
są prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
− instrukcję producenta granulatu, instrukcję techniczną systemu termoizolacji,
− wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz,
− dokumentację fotograficzną przeprowadzonych robót termoizolacyjnych.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– dostarczenie materiałów,
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
– wykonanie izolacji wraz z ochroną,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane

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

Płyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne.
PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych.
PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych.

  PN-EN 622-5:2000                    Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.12.00.00 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

o Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.

Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego na potrzeby pracowni gastronomicznej oraz 
pracowni produkcji rolniczej wraz z zapleczem sanitarnym i magazynowym 

o Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna, stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

o Przedmiot i zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru
robót związanych z:

� układaniem kabli i przewodów elektrycznych - rodzaj i ilość zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz przedmiarem robót,

� zabudową rozdzielnic wewnętrznych - rodzaj i ilość zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
przedmiarem robót,

� montażem opraw oświetleniowych, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 
-  rodzaj i ilość zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót,

� montażem instalacji odgromowej,
� okablowaniem strukturalnym, montażem gniazd abonenckich - rodzaj i ilość zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót,
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi.
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

1. kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
2. wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 

roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),
3. ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,
4. wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji,
5. wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych 

kabli i przewodów,



6. przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 
montowany element instalacji elektrycznej.

o Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania  ogólne”
Kod  CPV 45000000-7, pkt 1.4. a także podanymi poniżej:

Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych, a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod 
badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.

Aprobata  techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego 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. 

Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle), wraz z 
osprzętem, ułożone na trasie od punktu zasilającego do odbiornika służąca do przesyłania energii 
elektrycznej.

Trasa kabla - Pas terenu lub przestrzeni, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.

Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego, napięcie 
międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które została zbudowana linia kablowa.

Osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej – zestaw elementów służących do łączenia, zakańczania 
lub rozgałęziania linii kablowej.

Skrzyżowanie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym rzut poziomy linii kablowej przecina rzut 
poziomy innej linii kablowej lub innego urządzenia uzbrojenia terenu (rurociągu, gazociągu, drogi, toru 
kolejowego itp.).

Zbli żenie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym linia ta przebiega wzdłuż trasy innego urządzenia 
uzbrojenia terenu.

Osłona kabla – Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

Przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub innego 
urządzenia.

Przepust – budowla na skrzyżowaniu z urządzeniami uzbrojenia terenu służąca do przenoszenia obciążeń
zewnętrznych i do zabezpieczania kabli przy przejściach pod przeszkodą terenową.

Uziomy – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie  (ziemi) tworzący elektryczne 
połączenie przewodzące z tym gruntem (ziemią).

Przewody odprowadzające – część przewodu (odcinek) łączący zwód z przewodem uziemiającym lub 
innym uziomem.

Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem. 



Uziom otokowy -uziom poziomy (bednarka – płaskownik) ułożony wokół budynku. 

Zacisk probierczy – rozłączalne połączenie przewodu odprowadzającego z przewodem uziemiającym, 
mającym na celu dokonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenie ciągłości galwanicznej nad-
ziemnej urządzenia piorunochronnego. 

Przewód  elektryczny – przewód  wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować na i pod tynkiem.

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
- przepusty kablowe i osłony krawędzi,
- puszki elektroinstalacyjne,
- kanały i listwy instalacyjne,
- rury instalacyjne,
- koryta kablowe.

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.).

Tablica   rozdzielcza – urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające i zabezpieczające 
urządzenia odbiorcze.

Zabezpieczenia   nadmiarowo-prądowe - zabezpieczenie działające pod wpływem prądu
przekraczającego określoną wartość przez określony przeciąg czasu.

Zabezpieczenia przeciążeniowe - zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu ochronę 
zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu  temperatury,  wywołanego 
przepływem prądu.

Zabezpieczenia  zwarciowe - zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu ochronę 
zabezpieczanego przewodu od niepożądanych następstw wywołanych przepływem prądu zwarciowego.

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.

Łącznik elektryczny - urządzenie elektryczne służące do załączania i wyłączania odbiorników 
elektrycznych (np. oświetlenia elektrycznego).

Gniazdo wtykowe - urządzenie elektryczne służące do podłączania aparatów i urządzeń elektrycznych 
przenośnych lub przesuwnych.

Przewód ochronny - Przewód lub żyła przewodu wymagany przez określone środki ochrony 
przeciwporażeniowej przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części:
•przewodzących dostępnych,
•przewodzących obcych,
•głównej szyny uziemiającej,
•uziomu,
•uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i  części 
przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potencjałów.

Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.



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).

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów
mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją;
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:
− Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
− kucie bruzd i wnęk,
− osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
− montażu uchwytów do rur i przewodów,
− montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,
− montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
− oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.

Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i definicjami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne”.

o Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z  dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.   Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić projektanta, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek.

o Dokumentacja robót montażowych

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

− projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. W 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późniejszymi zmianami),

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów,

− protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

− dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
– Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).



Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia.

o Nazwy i kody:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót:

Instalowanie zasilania elektrycznego.

4 5 3 1 5 3 0 0 - 1

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

4 5 3 1 1 0 0 0 - 0

roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

4 5 3 1 1 1 0 0 - 1

roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

4 5 3 1 1 2 0 0 - 2

Instalowanie okablowania komputerowego.

4 5 3 1 4 3 2 0 - 2

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW:

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod
warunkiem:
− spełniania tych samych właściwości technicznych,
− przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenia  do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

o Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania

         i składowania.

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej
w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego
upoważniony przedstawiciel:
− dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności,
− wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną 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.

o Rodzaje materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

a) Rozdzielnice.
Typowe rozdzielnice do zabudowy we wnękach:

− rozdzielnica RW – podtynkowa, z drzwiczkami metalowymi, zamykana na klucz, wykonana w I 
klasie ochrony, o IP 30 do zabudowy osprzętu modułowego, z listwami zaciskowymi N+PE. 
Kompletne z wyposażeniem zgodnie z projektem.

b) Kable i przewody elektroenergetyczne. 

Układ sieciowy TN-C-S, przewód ochronny oddzielny. Przekrój przewodu neutralnego - jak dla 
przewodu fazowego.  Przekrój przewodu ochronnego (PE):

- dla S ≤ 16 mm2 – jak fazowy
- dla 16 ≤ S ≤ 35 mm2 – 16 mm2

- dla S > 35 – połowa przekroju fazowego
Do budowy należy stosować kable o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 0,6 / 1 kV typu:

− YKXS 5x25mm2 zasilanie budynku z ZK.
− kable o przekroju ponad10mm2 -  pięcio żyłowe kable YKXS 
− przewody przekroju do10mm2 - pięcio i trój żyłowe przewody YDY.

Kable powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B”.    
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na 
stałe, pod tynkiem, lub w rurach ochronnych peszla w ściankach z GK,  ilość żył  2; 3; 5, zależna od 
przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/500, 450/750 V w zależności od wymogów.
Przycisk wyłącznika p.poż.  połączyć z rozłącznikiem przewodem niepalnym E-90.
Jako materiały przewodzące stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

c) Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów

Przepusty kablowe i osłony krawędzi – dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez  ścianki 
konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
sztucznych, - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej
2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury
w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny 
być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60 stopni C, a ze względu  na 
wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  Dobór średnicy rur 
instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości 
wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. 

d) Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre  elementy  mogą być wykonane także z 
metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowych wielkościach takich jak rury 
instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd, łączników instalacyjnych i odgałęźne. Wykonane 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. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące 
wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa¸ 60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 80 mm. Puszki 
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych  powinny być przystosowane do 
mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.



e) Osprzęt instalacyjny.
Łączniki - ogólnego przeznaczenia, jedno biegunowe,świecznikowe, schodowe, przyciski  wykonane dla 
potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych. przystosowane do 
instalowania w puszkach 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. Zaciski do łączenia przewodów 
winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0÷2,5 mm. Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 
niepodtrzymujących płomienia.
Podstawowe dane techniczne:

− napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
− prąd znamionowy 10 A, 
− stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
− stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

Gniazda wtykowe - ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych 1-fazowe  
wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za pomocą 
wkrętów lub „pazurków”. Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie 
przewodów o przekroju 2,5 mm2.

Obudowy gniazd powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
– prąd znamionowy:  16A dla gniazd 1-fazowych,
– stopień ochrony - gniazda ogólnego przeznaczenia - minimum IP 2X,
− stopień ochrony w wykonaniu szczelnym - minimum IP 44.
Punkty dostępu - przy stanowiskach pracy projektuje się tzw. punkt dostępu zbudowany z:
1. gniazdo 1-faz. ogólnego przeznaczenia 1 szt.
2. gniazd DATA 2P+Z czerwone.  2 szt.
3. podwójne gniazdo sieciowe RJ45  1 szt.

f) Oprawy oświetleniowe 
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia,
zawierającego:

– dobór opraw i źródeł światła,
– plan rozmieszczenia opraw,
– plan instalacji zasilającej oprawy,

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb
oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – klasa ochronności przed porażeniem 
elektrycznym I, II.
Zastosowane oprawy:

− A - Oprawa świetlówkowa 2x35W o IP 20, do montażu nastropowego, z elektronicznym 
statecznikiem, obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej malowanej proszkowo, raster 
aluminiowy paraboliczny.

− B - Oprawa świetlówkowa 2x28W  IP 20, do montażu nastropowego, z dyfuzorem 
pryzmatycznym

− C – Oprawa świetlówkowa 2x49W o IP 65, do montażu nastropowego 
− D - Oprawa świetlówkowa nastropowa 2x45W IP65
− E - Oprawa świetlówkowa nastropowa 2x35W IP65
− F - Oprawa świetlówkowa 4x18W z rastrem parabolicznym
− G - Oprawa typu downlight 2x18W IP44
− H - Oprawa typu downlight 2x26W IP44
− I - Oprawa typu downlight nastropowa 2x26W IP44.
− J - Oprawa świetlówkowa nastropowa  2x35W z dyfuzorem pryzmatycznym
− EM1 - Oprawa ledowa oświetlenia awaryjnego 1x1W nastropowa z indywidualnym 

nadzorowaniem rozsył światła korytarzowy
− EM2 - Oprawa ledowa oświetlenia awaryjnego 1x1W nastropowa z indywidualnym 

nadzorowaniem, rozsył światła 120º
− EM3 - Oprawa ledowa oświetlenia awaryjnego 4x1W nastropowa z indywidualnym 

nadzorowaniem, rozsył światła 120º
− EMZ - Oprawa ledowa oświetlenia awaryjnego 4x1W nastropowa z indywidualnym 

nadzorowaniem, rozsył światła 120º, temp. Pracy -20°



− E02 - Oprawa ledowa oświetlenia kierunkowego sufitowa dwustronna z piktogramem, z 
indywidualnym nadzorowaniem, akumulatorem 1h, pracująca jasno

− E03 - Oprawa ledowa oświetlenia kierunkowego ścienna z piktogramem, z indywidualnym 
nadzorowaniem, akumulatorem 1h, pracująca na  jasno

−

g) Ograniczniki przepięć.

Dla ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych należy zastosować ograniczniki przepięć klasy 
B+C o poziomie ochrony <1,5kV.

h) Materiały do budowy instalacji odgromowej. 
− płaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4mm.
− Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm. 
− Zacisk probierczy instalacji odgromowej. 
− Złącze przelotowe, rozgałęźne i skręcane 

i) Instalacje teletechniczne.

Okablowanie  strukturalne powinno  zapewniać  realizację  łącza  UTP  klasy  min  E.  Łącze  należy
traktować  jako pełen tor transmisyjny składający się  z kabla instalacyjnego, paneli  krosowych, kabli
krosowych, gniazd przyłączeniowych oraz. kabli przyłączeniowych. Wszystkie te elementy powinny być
w wersji nieekranowanej.
System  okablowania  strukturalnego  powinien  zawierać  wszystkie  elementy  toru  transmisyjnego
spełniające wymogi minimum kategorii 6.
Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i zostało ono
sklasyfikowane jako M1I1C1E1 (łagodne) wg. specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) -
zgodnie  z  PN-EN 50173-1:2007.  PEL:  2xRJ45  UTP kat.  6  (z  dwoma  kablami  U/UTP kategorii  6
ułożonymi od panela w punkcie dystrybucyjnym do gniazda).
Instalacja teletechniczna w obiekcie będzie składała się z:

• głównego Punktu Dystrybucyjnego.
• centrali Telefonicznej 

Urządzenia te zostaną zlokalizowane w  pomieszczeniu nr 1/6 na pierwszym piętrze. Szafa dystrybucyjna 
i centrala telefoniczna zostaną przeniesione z dotychczasowej siedziby, dlatego należy uwzględnić tylko 
ich montaż i doprowadzenie do niej mediów (telefon internet).
Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji danych
poprzez nieekranowane okablowanie Klasy E / Kategorii 6.

j) Specyfikacja materiałowa.

Wyszczególnienie wszystkich materiałów ich ilość i jednostki miar podano w kosztorysie - w

przedmiarze robót. Rozdzielnice kompletować zgodnie z dokumentacją projektową.

o Warunki przyj ęcia na budowę materiałów do robót montażowych.

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST.

− są właściwie oznakowane i opakowane,
− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  montażowych  –  wyrobów  i  materiałów nieznanego  

pochodzenia.

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę powinno  być potwierdzone  wpisem  do  dziennika



budowy.

o Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable i przewody winny być dostarczone na plac budowy bezpośrednio przed przystąpieniem do ich 
układania. W razie wcześniejszego zakupienia kabli, należy je przechowywać w magazynie 
przyobiektowym. Kable  i  przewody  należy  przechowywać na  bębnach   lub  w krążkach  (oznaczenie  
„K”),   Dopuszcza się dostarczenie i krótkotrwałe przechowywanie krótkich odcinków kabli (oznaczenie  
„B”) w kr ęgach ułożonych poziomo. Średnica kręgu kabla winna być nie mniejsza niż 40-krotna średnica
zewnętrzna kabla.  Końcówki kabli winny być w sposób pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci 
do wnętrza kabla. Kable o widocznych pęknięciach, otarciach i innych uszkodzeniach powłoki 
izolacyjnej nie mogą być użyte do budowy wewnętrznych linii zasilających.

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.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZ ĘDZI

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera.
Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie zaakceptowanym 
przez Inspektora.
Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac 
winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz być utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy.
Sprzęt do wykonania linii kablowych 
Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych związanych z budową linii kablowych Wykonawca winien 
dysponować następującym sprzętem:

▪ samochód dostawczy,
▪ samochód skrzyniowy,
▪ samochód samowyładowczy,
▪ agregat prądotwórczy
▪ spawarka transformatorowa,
▪ wibromłot elektryczny lub spalinowy,
▪ koparka podsiębierna
▪ barakowóz

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę powinny 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, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie 
oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
Transport materiałów
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie 
uszkodzić  materiałów  do  montażu.  Minimalne  temperatury  dopuszczające  wykonywanie transportu 
wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 



6. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający warunki, w jakich będą budowane linie kablowe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umowąoraz 
za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane zgodnie z 
projektem, wymaganiami SST.
Roboty ziemne – wykopy.
Głębokość wykopów winna być tak dobrana, aby ułożone w nich, na podsypce piaskowej kable znalazła 
się (górna krawędź kabla) na głębokości 50 cm poniżej powierzchni gruntu. Szerokość dna wykopu 
winna wynieść 40 cm.
 Montaż rozdzielnicy.
Zakres robót obejmuje: 
− przemieszczenie w strefie montażowej,
− złożenie na miejscu montażu wg projektu,
− wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
− roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak:  kucie ręczne lub mechaniczne wnęk,
− montaż na gotowym podłożu rozdzielnic (pkt 2.2.1.),  rozdzielnice powinny być osadzone na 

wysokości 1.6m.
− wprowadzenie przewodów,
− montaż osprzętu modułowego,
− wykonanie połączeń w rozdzielnicy,
− znakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej.  Opisanie rozłączników

i wyłączników poszczególnych obwodów,
− roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu rozdzielnicy: naprawa ścian, 

tynkowanie,
− przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000

oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

 Montaż przewodów instalacji elektrycznych.
Zakres robót obejmuje: 
− przemieszczenie w strefie montażowej,
− złożenie na miejscu montażu wg projektu,
− wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,
− roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia 
ścian i stropów, osadzenie przepustów, wykonanie ślepych otworów albo kucie ręczne lub 
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach ścianach lub podłożach,

− osadzenie kołków osadczych plastikowych, śrub kotwiących. 
− układanie przewodów na gotowym podłożu,
− montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 

2.2.3.),
− oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST lub normami,
− roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, 

naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów 
instalacyjnych, malowanie tynkowanych pasów.

− przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000
oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Przewody układać pod tynkiem. W piwnicy przewody układać na tynku na uchwytach.  Układanie 
(montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną
w dokumentacji projektowej. 
Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi.  Dopuszcza się stosowanie 
przewodów wielożyłowych płaskich.  Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę 
długości niezbędną do wykonania połączeń.  Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż 
przewody fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy 
przeciąć wzdłuż mostki, pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji.  Podłoże  do układania 



na nim przewodów powinno być gładkie.  Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. 
Dopuszcza się również mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie 
klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm,
wbijając je tak aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu.  Zabrania  się zaginania gwoździków na 
przewodzie. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.  Przed tynkowaniem końce przewodów należy 
zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć 
je przed zatynkowaniem. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio 
w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.
Łączenie, rozgałęzienie rur elektroinstalacyjnych należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego 
celu  złączek.  Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonywanych bruzdach, łuki 
z rur sztywnych należy wykonać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie  ich 
układania; najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić :

średnica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promień łuku w mm 190 190 250 250 350 450

Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu 
ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą 
liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych przewodów lub rur. Koniec rury powinien 
wchodzić do środka puszki na głębokość do 5  mm, wciąganie do rur instalacyjnych drutu stalowego o 
średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej. W 
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest 
konieczne.

 Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
Elektrycznej.   
Zakres robót obejmuje: 
− przemieszczenie w strefie montażowej,
− złożenie na miejscu montażu wg projektu,
− montaż, demontaż i przesuwanie rusztowań,
− montaż opraw oświetleniowych, wypustów oświetleniowych, kinkietów i osprzętu instalacyjnego,
− przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych  zniszczeń i
zabrudzeń.  Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej montowanego na ścianach.
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów 1-fazowych.
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem
pomieszczenia. W  sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego  rozmieszczania  sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby  styk ten 
występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w  taki sposób, 
aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją 
barwy zielonej i żółtej.
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i
schematami.

Instalacja połączeń wyrównawczych



Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy 
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: 
głównego (główna szyna wyrównawcza ) i miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, 
jednocześnie dostępnych).  Elementem wyrównującym potencjały jest  przewód wyrównawczy o 
przekroju 16mm2 (połączenia głównej szyny wyrównawcze) oraz 4 mm2 (miejscowe połączenia 
wyrównawcze),  który należy ułożyć pod tynkiem. 
Połączenia  wyrównawcze główne należy wykonać w pomieszczeniu technicznym na poziomie -1, w 
którym zbiegają się wszystkie przyłącza budynku.  Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury wody, 
kanalizacji, centralnego ogrzewania  itp.  (metalowe ), sprowadzając je do wspólnego punktu. 
Połączenia  wyrównawcze miejscowe należy wykonać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji.
Połączenia wyrównawcze maja spełniać wymagania nomy PN-IEC 60364-4-41:6.22000.

Instalacja odgromowa.

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest 
aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, powinny być 
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
Zwody poziome
Drut FeZn fi 8mm przeznaczony na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego 
naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego.
Zwody poziome nie izolowane należy mocować na wspornikach odstępowych,  co najmniej:

− 2 cm od połaci dachowej wykonanej z  materiałów nie palnych i trudnopalnych,
− 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o 

grubości mniejszej niż 0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również 
na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych.

Do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami, odległość 
między wspornikami nie mniejsza niż 1m.
Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową Wszystkie nie przewodzące
elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy chronić zwodami pionowymi (iglicami), 
połączonymi z siecią zwodów poziomych zamontowanych na dachu.
Wszelkie urządzenia zabudowane na dachu mogące wprowadzić potencjał do budynku chronić iglicami 
zachowując bezpieczny odstęp min 0,6m.
Do zwodów poziomych na dachu należy przyłączyć wszystkie elementy przewodzące obce znajdujące się
na dachu.
Zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10
cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację.
Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu 
należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papą, a przy pokryciu blachą- 
przez oblutowanie.
Przewody odprowadzające i uziemiające.
- przewody odprowadzające i uziemiające  układać na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach w
odległości nie mniejszej niż 2 cm od ściany, odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż
1,5 m. Sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania 
konstrukcyjnego i materiału budynku.
Przewody odprowadzające połączyć z przewodami uziemiającymi poprzez złącza kontrolne. 
Uziom.
Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe na głębokości co najmniej 0,6m 
przysypane gruntem rodzimym w odległości nie mniejszej niż 1m od fundamentów budynku.
Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. 
Do uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 

Instalacja okablowania strukturalnego.

Do Głównego Punktu Dystrybucyjnego  w postaci szafy IDF zostanie wyprowadzony istniejący przyłącz 
telekomunikacyjny, z którego zostaną przyłączone gniazda abonenckie.



Szafa IDF zostanie zlokalizowane w pomieszczeniu 1/6 na I piętrze. Punkty Dystrybucyjny zostanie 
umieszczone w wiszącej  szafie 19’’ 15U 800x800.
Szafy IDF będą wykonane z blachy alucynkowo-krzemowej, z katodową ochroną antykorozyjną, będą 
wyposażone w drzwi przednie przeszklone oraz perforowany dach. Szafy będą wyposażone w zamek, 
komplet kluczy, oraz listwę zasilającą.
Szafy IDF będzie posiadały niezbędną rezerwę miejsca na wypadek rozbudowy sieci. Dostęp do szafy 
IDF będzie posiadał jedynie Inwestor i upoważniona przez niego osoba.
Okablowanie poziome
Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji danych
poprzez nieekranowane okablowanie Klasy E / Kategorii 6 (wymóg Użytkownika końcowego) 
prowadzone w rurach ochronnych.
Punkty elektryczno-logiczne wyposażyć w: 2 gniazda RJ45 , 2 gniazda 230V “DATA”, 2 gniazda 230V 
ogólnego przeznaczenia na każde stanowisko pracy. W pomieszczeniu 1/1 na każdy zestaw jedno 
gniazdo RJ45 i jedno gniazdo DATA.+
Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od
strony  szafy  montażowej.  Te  same  oznaczenia  należy  umieścić  w  sposób  trwały  na  gniazdach
sygnałowych PEL w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach. 

7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Sprawdzenia  odbiorcze  składające  się z  oględzin  częściowych  i  końcowych polegających na 
kontroli:
− zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
− zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
− stanu kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i kompletności 

dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
− sprawdzenie ciągłości kabli i przewodów,
− 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,
− pomiarach rezystancji uziemienia,
− pomiarach skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  być  mniejsza  niż  100  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.
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań  instalacji elektrycznej zawarty jest w
PN-IEC 60364-6-61:2000,
Po  wykonaniu  oględzin  należy  sporządzić  protokóły  z  przeprowadzonych  badań  zgodnie  z
wymogami zawartymi w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-IEC 61024-1-2.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  aparaty  niespełniające  wymagań podanych  w  odpowiednich 
punktach   specyfikacji,   zostaną  odrzucone.   Jeśli   materiały  niespełniające   wymagań  zostały 
wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inwestora  Wykonawca  wymieni  je  na  właściwe,  na 
własny koszt. Wykonawca    może  uznać wadę za  niemającą zasadniczego  wpływu  na  jakość 
funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające
zawartym w dokumentacji i tak:
− dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
− dla kabli i przewodów: m,
− dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,
− dla opraw oświetleniowych:  kpl.,
− dla rozdzielni: kpl.



− Dla drutów i płaskowników instalacji odgromowej m
− osprzęt do montażu instalacji odgromowej szt., kpl.,

9. ODBIUR ROBÓT.
Warunki odbioru instalacji i urz ądzeń zasilających
Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu podlega:
− przygotowanie   podłoża   do   montażu   kabli
− ułożenie bednarki uziemiającej.

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,

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,
− rezystancji uziemienia,
− skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
Parametry   badań  oraz   sposób   przeprowadzenia   badań  są  określone   w   normach   PN-IEC
60364-6-61:2000; PN-E-04700:1998/Az1:2000 i normie PN-IEC 61024-1.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT.

Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  robót  montażowych  instalacji  elektrycznych  może  być  dokonane  jednorazowo  po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą następuje  po  dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz  płatności wykonanego i odebranego zakresu  robót  stanowi  wartość tych 
robót obliczona na podstawie:
− określonych   w   dokumentach   umownych   (ofercie)   cen   jednostkowych   i   ilości   robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego
−  lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.   
Ceny  jednostkowe  wykonania,  robót  instalacji  elektrycznych  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące
roboty instalacyjne uwzględniają również:
− przygotowanie stanowiska roboczego,
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
− ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań przestawnych
−  umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
− usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w specyfikacji 

technicznej szczegółowej,
− likwidację stanowiska roboczego.



11. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Normy. 

PN-EN-12193                             Oświetlenie stosowane w obiektach sportowych. 
PN-CEN/TR -  13201-1              Wybór klas oświetlenia  
PN-CEN/TR -  13201-2              Wymagania oświetleniowe 
PN-93/E-045000                         Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. 
                                                    Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe. 
N SEP-E-004                             Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-IEC99-4:1993                       Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe  zaworowe  ograniczniki            
                                                   przepięć z tlenków metali do sieci prądu  przemiennego  
PN-EN 50086-2-4:2002 -           Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.  
                                                   Część 2-4:  
                                                   Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych 
                                                    układanych w ziemi. 
PN-EN 60439-5:2002                  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 5 
                                                    Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów napowietrznych 
                                                    przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych  
                                                    Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w  
                                                    sieciach. 
PN-IEC 60364-5-537                  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
                                                    Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -  
                                                    Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-E-04700:1998                       Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
                                                    elektroenergetycznych.  
                                                    Wytyczne przeprowadzania  pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-IEC-60364-4-41                    Ochrona dla zapewnienia  bezpieczeństwa.  
                                                    Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-76/H-92325                            Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
PN-E-90184                                  Przewody jednożyłowe o izolacji polwinilowej. 
PN-E-06314                                 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
PN-E-06305/00                            Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania  
                                                     i badania. 
PN-IEC-60364-6-61                     Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC-06160/10                        Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. 
PN-B-03200                                 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
BN-79/9068-01                            Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji  
                                                     wsporczych oświetleniowych i energetycznych linii  
                                                     napowietrznych. 
PN-B-06050                                 Geotechnika.  Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
BN-6353-03                                 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku  
                                                     winylu. 
10.2. Inne dokumenty. 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia 10.11.2000r. 

− USTAWA – Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z 
późniejszymi zmianami.

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia 17.09.1999r.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom V. Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.13.00.00  INSTALACJE SANITARNE

– 1. WSTĘP

o 1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót w branży instalacyjnej.
Specyfikacja dotyczy robót instalacyjnych, a w szczególności:

− robót wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej
− robót wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania
− robót wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej

°      1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego, remontowego:
- Zamawiający
- Instytucja finansująca inwestycję:
- Organ nadzoru budowlanego.
    Prace montażowe instalacji wymagają uzyskania pozwolenia organu budowlanego. 
- Wykonawca:
     Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. 
     Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy. 
5)  Zarządzający realizacją umowy:
      
 6) Przedstawiciel zamawiającego -  inspektor nadzoru inwestorskiego działający w
      zakresie podejmowania  decyzji technicznych w uzgodnieniu z zamawiającym.



o 1.3. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
przedmiotowej budowie. Specyfikacja nie dotyczy robót wykonywanych na innych budowach, choćby 
ich podobieństwo było tożsame w zakresie materiałowym i systemowym. 

o 1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną
Specyfikacją Techniczną .

o 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

a) 1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  lokalizację i  współrzędne
punktów  głównych  trasy  oraz  reperów,  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji
projektowej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.

b) 1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy .

c) 1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja projektowa, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i .
Dane określone w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robót będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to
na niezadowalającą  jakość  elementu budowli,  to takie materiały zostaną  zastąpione innymi,  a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) 1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
− Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod   ruchem”)

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie, w okresie trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały,  itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki  widoczności w dzień  i  w nocy tych zapór i  znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.



Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych
przez  Inspektora  nadzoru,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót.
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że jest
włączony w cenę umowną.

− Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie  trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych
przez  Inspektora  nadzoru,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót.
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że jest
włączony w cenę umowną.

e) 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

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

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg   dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

 możliwością powstania pożaru.

f) 1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

g) 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać  zgodę  na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.



Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

h) 1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i  powiadomić  Inspektora nadzoru i  władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  O
fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora
nadzoru i  zainteresowane władze  oraz będzie z  nimi  współpracował  dostarczając wszelkiej  pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

i) 1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i
higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

j) 1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora nadzoru).

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

k) 1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych i  będzie w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.

– 2. MATERIAŁY ZASTOSOWANE W OPRACOWANIU

2.1 Instalacja wodno-kananlizacyjna 

o 2.1.1 Rury i łączniki .

Do wykonania instalacji kanalizacji  należy zastosować rury kanalizacyjne kielichowe typu PCW łączone
przy pomocy kształtek kan. na uszczelki gumowe, a do instalacji wodociągowej rury typu PE

2.1.2 Urządzenia .
Umywalki, zlewozmywaki, wc, baterie 



2.2 Instalacja centralnego ogrzewania 

o 2.2.1 Rury i łączniki .

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować rury miedziane i kształtki miedziane i
mosiężne łączone metodą lutowania miękkiego .

2.2.2 Izolacja termiczna .
Izolację  termiczną  rurociągów należy wykonać  z otulin termoizolacyjnych z pianki  polietylenowej o
grubości zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie  .

2.2.3 Grzejniki.
Zastosowano grzejniki stalowe płytowe z podejściem bocznym .

2.2.4 Zawory termostatyczne.
Należy zastosować zawory termostatyczne z regulowaną nastawą wstępną .

2.3 Instalacja wentylacji mechanicznej 

o 2.3.1 Urządzenia .

Jako urządzenie wywiewne w kuchni , należy zastosować wentylatory kanałowe wg dokumentacji.
Okapy nadkuchenne, czerpnie i wyrzutnie powietrza, oraz nagrzewnice wg specyfikacji w projekcie 

– 3. WYKONANIE ROBÓT

3.1  Przyłącz kanalizacji sanitarnej 

3.1.1 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTA ŻOWE.
Roboty ziemne
Roboty ziemne w budynku wykonać ręcznie .

− przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć oś przewodu i przygotować punkty
             wysokościowe, a kołki wyznaczające oś przewodu zabezpieczyć świadkami umieszczonymi
             poza gabarytem i odkładem urobku

− tyczenie trasy winno być wykonane przez geodetę uprawnionego i potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy z załączeniem szkiców tyczenia

− roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”

− dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem 
podanym w projekcie

− w trakcie wykonywania robot ziemnych nie można dopuścić do rozluźnienia podłoża rodzimego 
w dnie wykopu

− tolerancja rzędnych dna wykopu nie powinna przekroczyć ± 3cm dla gruntów zwięzłych oraz 
5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia

− pod przewody kanalizacyjne należy wykonać podłoże wzmocnione z piasku o grubości warstwy 
15 cm wyprofilowaną na kąt 90o, wyrównaną zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie

− po odbiorze wykopu i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia rurociągu należy natychmiast 
przystąpić do zasypki

− zasypka składa się z dwóch warstw: obsypki do wysokości 30 cm nad rurociągiem i zasypki
− dla zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest zadbanie o to by materiał obsypki szczelnie

wypełniał przestrzeń nad rurą, zagęszczanie każdej warstwy obsypki (0,10m) należy wykonać tak
aby rura miała odpowiednie podparcie po bokach

− do czasu przeprowadzenia próby szczelności złącza winny być odsłonięte, po obu stronach złącza
należy pozostawić po min 15 cm wolnej przestrzeni

− po pozytywnej próbie szczelności złącza zasypać
− po wykonaniu obsypki można przystąpić do zasypki z takiego materiału i w taki sposób, aby 

spełnić wymagania struktury nad rurociągiem 



Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej
− technologia budowy kanalizacji sanitarnej musi gwarantować ze strony wykonawcy  utrzymanie 

trasy i spadków kanału zgodnie z dokumentacją techniczną
− kanał należy układać od jego najniższego punktu, każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i 

niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej długości i co najmniej ¼ obwodu
− gniazda złączy montażowych obsypać po wykonaniu próby
− odchyłka od osi projektowanej nie może przekraczać  2 cm, natomiast spadek rurociągu powinien

być jednostajny, a odchyłka nie może przekraczać 1 cm 
− montaż prowadzić zgodnie z PN-EN 1401 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
− kanały posadowić na 15cm warstwie piasku

Próba szczelności na eksfiltrację
− po ułożeniu kanałów należy je przepłukać i wykonać próbę szczelności przez napełnienie

            wodą i obejrzenie złączy, które winny być odkryte dla możliwości   stwierdzenia ewentualnych    
             przecieków. Obowiązuje norma PN-EN 1610.

− rurociągi kanalizacyjne poddaje się próbie ciśnienia o wartości 3,0 m sł.w. ciśnienie może być 
mniejsze o ile wynika to z zagłębienia przewodu. Przewód przed badaniem powinien być przez 1 
godz. całkowicie napełniony wodą w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się 
poziomu wody, po tym okresie należy uzupełnić ubytek wody i przystąpić do próby.

− rurociąg uważa się za szczelny jeśli dopełniana ilość wody w czasie 15 min nie przekroczy 0,02 
dm3/ m2 powierzchni rury.

3.4 Instalacja centralnego ogrzewania
3.4.1 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTA ŻOWE.
Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur miedzianych łączonych przy pomocy kształtek
mosiężnych i miedzianych lutowaniem miękkim .
Instalację  należy  prowadzić  w  bruzdach  ściennych  .  Przewody  zaizolować  otuliną  np.  Thermaflex.
Wielkość  bruzd  należy  dostosować  do  średnicy  przewodów  oraz  grubości  zastosowanych  otulin
izolacyjnych, powinna ona jednocześnie umożliwi ć rozszerzalność termiczną przewodów. W miejscach
prowadzenia rur przez przegrody
budowlane powinny być założone tuleje, co najmniej o 1 cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu.
Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść
przez ściany i stropy nie powinny być wykonane połączenia rur. Przewody należy mocować za pomocą
uchwytów. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu należy stosować podkładki elastyczne.
Grzejniki centralnego ogrzewania należy połączyć z instalacją przy pomocy zaworów przyłączeniowych
kątowych dn 15 .
Wszystkie  piony  należy  zakończy  automatycznymi  odpowietrznikami  z  zaworami  kulowymi
odcinającymi dn 15 . 

3.4.2 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 
itp.).
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ,
klasę, markę itp. dostarczonego materiału.
Odbiory robót zanikających
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację c.o. prowadzoną w bruzdach 
ściennych, na ścianach i pod stropem parteru . Powinien on być przeprowadzony przed zakryciem .
Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować:
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym,



- sprawdzenie użycia właściwych materiałów,
- sprawdzenie prawidłowości zamocowań,
- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robot budowlano - montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe",
- badanie szczelności instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na:
- przejścia przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów,
- bruzdy w ścianach - wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionami i zgodność z kierunkiem w 
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz 
armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku 
stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń
Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji 
powtórnego wykonania wszystkich połączeń.
Badanie szczelności instalacji  należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C
- Badaną instalację  należy napełnić woda wodociągową lub z innego źródła, dokładnie odpowietrzając 
urządzenie na grzejnikach . Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając 
szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne.
- Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą 
ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób 
ciśnieniowych.
Instalacja c.o. przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo – 
regulacyjnej i połączeniach.
- Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia.
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robot i elementów do prawidłowego wykonania montażu, protokół podpisuje kierownik robot 
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
Odbiory końcowe.
W związku z tym, że większość instalacji c.o. będzie prowadzona w bruzdach , badanie szczelności 
powinno być przeprowadzone w ramach odbioru międzyoperacyjnego.
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy dokonać regulacji wstępnej instalacji na zaworach 
termostatycznych . 
Po zakończeniu regulacji należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego.
Po rozpoczęciu sezonu grzewczego należy przeprowadzić rozruch instalacji c.o. na gorąco .
Ruch próbny na gorąco powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny .
W czasie próbnego ruchu na gorąco należy kontrolować:
- prawidłowość pracy grzejników c.o.,
- prawidłowość pracy zaworów termostatycznych,
- prawidłowość wykonanej regulacji hydraulicznej, w razie konieczności należy   skorygować nastawy na
zaworach termostatycznych ,
Po zakończeniu próbnego ruchu instalacji c.o. należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z 
naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. 
W skład komisji wchodzi kierownik robot montażowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:
- czy użyto właściwych materiałów i elementów,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- wielkość spadków przewodów,
- prawidłowość ustawienia armatury,
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną.
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć:
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i książkę obmiarów,
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające",
- protokoły wykonanych prób i badań,
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających
odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,



- instrukcje obsługi.
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany 
wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie 
protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób .

3.4 Instalacja wentylacji mechanicznej
3.4.1 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTA ŻOWE.
Kanały  mocować  na standardowych podporach -  dla  kanałów o przekroju prostokątnym zastosować
podpory typu A, dla kanałów o przekroju kołowym stosować podpory typu C.
Kanały wentylacyjne łączyć połączeniami zciskowymi. Połączenia Do uszczelnienia połączeń należy 
stosować uszczelki gumowe z gumy miękkiej lub mikroporowatej.
W miejscach przejść przewodów, a także w miejscach osadzania lub przeprowadzania urządzeń 
wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie itp.) przez przegrody budowlane, należy wykuć otwory, które 
powinny być większe o 50mm od wymiarów danego kanału lub urządzenia. Wewnętrzne powierzchnie 
otworów powinny być gładkie i otynkowane. Otwory powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian 
nie były przenoszone na przewody i elementy urządzenia.
Kanały przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami amortyzacyjnymi z 
wełny mineralnej o grubości 40mm na grubości ściany lub stropu. 
3.4.2. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór materiałów, elementów i urządzeń.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
5) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
6) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 
itp.).
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania.
Przy odbiorze urządzeń i elementów należy:
- dokonać oględzin zewnętrznych,
- sprawdzić ręcznie, czy wirnik wentylatora nic ociera się o korpus obudowy,
- sprawdzić wymiary główne,
- sprawdzić sztywność konstrukcji,
- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych przepustnic,
- sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń i spawów.
Badania.
Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych należy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem.
Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych należy sprawdzić działanie i 
ustawienie przepustnic i kratek nawiewno-wyciągowych, uruchomić aparaturę automatycznej regulacji.
Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować:
- prawidłowość pracy silników elektrycznych,
- prawidłowość pracy nagrzewnic,
- prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń 
wentylacyjnych powinna obejmować:
- sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora,
- sprawdzenie liczby obrotów wentylatora,
- sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych,
- sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach.
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i 
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. 
Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru 
technicznego urządzeń.



Odbiory międzyoperacyjne.
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robot:
- odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: odcinki
kanałów przewidziane do obudowania oraz ich połączenia z innymi elementami,
- otwory w ścianach, stropach i dachach,
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robot i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik robot 
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.
Odbiory końcowe.
Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu, przeprowadzeniu prób 
i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i
osiąga zakładane parametry.
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć:
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i książkę obmiarów,
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające",
- protokoły wykonanych prób i badań,
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 
technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- instrukcje obsługi.
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany 
wraz z dokumentacją budowy. Odbior końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie 
protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.

o 4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują się  nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem

o 5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały swoją  jakość  i  właściwość  do robót  i  były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.

o 6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa  przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie  przed  użyciem materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań
prowadzonych  przez  Inspektora  nadzoru.  Wybrany  i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być
później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

– 7. Sprzęt i transport

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji  robót,  zaakceptowanym przez  Inspektora  nadzoru;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzęt będący
własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  ma być  utrzymywany w dobrym stanie i



gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest  to  wymagane przepisami.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez
jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej,  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru,  w  terminie  przewidzianym  umową.  Przy  ruchu  na
drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mogą  być  dopuszczone przez Inspektora
nadzoru,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt
Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

o 8. Dokumenty budowy

8.1 Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i
ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub   
  wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
  wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
  podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

8.2  Rejestr obmiarów

Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

8.3  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 i 2 następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

8.4  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.
–

– 9. Obmiar robót

o 9.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie
indziej w . nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  i
Inspektora nadzoru.

o 9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo
wzdłuż  linii  osiowej.  Jeśli  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą
wyliczone w m3 jako  długość  pomnożona przez średni  przekrój.  Ilości,  które mają  być  obmierzone
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.

o 9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora  nadzoru.  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.

o 9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru  oraz  nieodzowne obliczenia  będą  wykonane w sposób zrozumiały  i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone



w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektor
nadzoru.
–

– 10. Odbiór robót

o 10.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ., roboty podlegają następującym etapom odbioru:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

o 10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót  dokonuje
Inspektor 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
powiadomienia  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 dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

o 10.3. Odbiór częściowy

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

o 10.4. Odbiór ostateczny robót

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez  Wykonawcę  wpisem do dziennika  budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie  o  tym fakcie  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym w
dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 10.4.2. Odbioru ostatecznego 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.  W toku
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i  robót
poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość
wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej
dokumentacją  projektową  i  .  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

a) 10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
12.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,
13.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające

lub zamienne),
14.  recepty i ustalenia technologiczne,
15.  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),



16.  wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  deklaracje
zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z  opinię  technologiczną
sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów
odbioru, wykonanych zgodnie z rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na
przełożenie  linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

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

o 10.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie
dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  „Odbiór
ostateczny robót”.

o 11. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

� opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektor nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii  projektu Inspektor
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
� ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
� opłaty/dzierżawy terenu,
� przygotowanie terenu,
� konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,
oznakowań i drenażu,
� tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych oznakowań  pionowych,

poziomych, barier i świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
 doprowadzenie   terenu  do  stanu  pierwotnego  lub  zagospodarowanego  zgodnie  z  ustaleniami  ich

właścicieli.

– 12.  Przepisy związane

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
• Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15  grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz.
29).
• Ustawa  z  dnia  21  marca  1985 r.  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  14,  poz.  60  z
późniejszymi zmianami).
• Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych -COBRTI –INSTAL.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI-INSTAL.
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  węzłów  ciepłowniczych  COBRTI-
INSTAL.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI-INSTAL
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI-INSTAL
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRTI-INSTAL



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.14.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstęp

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

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
B.14.01.00. Wykopy.
B.14.02.00. Warstwy podkładowe - podsypki 
B.14.03.00. Zasypki.
B.14.04.00. Transport gruntu.

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

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

2. Materiały

2.1. Do wykonania robót wg B.14.01.00 materiały nie występują.

2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.14.02.00
Do wykonania podkładu należy stosować należy stosować piasek zwykły. 
– uziarnienie do 2,5 mm,
– zawartość frakcji pyłowej do 2%,
– zawartość cząstek organicznych do 2%.

2.3. Do  zasypywania  wykopów  wg  B.14.03.00.  należy  użyć  piasku  lub  pospółki  zagęszczając  go
warstwami. Do zasypek nie można stosować zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki ma-
teriałów budowlanych itp.



3. Sprzęt

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

4. Transport

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

5. Wykonanie robót

5.1. Wykopy wg B.14.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową  obiektu należy sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów

(1) Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  określono  inaczej  dopuszcza  się  stosowanie
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:
– w pasie  terenu  przylegającym do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości  równej

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate-
riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych
czynników.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej
poziomu  projektowanego  posadowienia  należy  porozumieć  się  z  Inspektorem nadzoru
celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy podkładowe - podsypki  – B.14.02.00.

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podkładów - podsypek po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkładu:

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić  bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie i
wykonaniu zasypek.

(2) Przed rozpoczęciem układania podkładu powierzchnia zasypek powinna być oczyszczona
z odpadków materiałów budowlanych.

(3) Układanie  podkładu  należy  prowadzić  na  całej  powierzchni  wykopu,  równomiernie
warstwami o grubości 5 cm.

(4) Całkowita  grubość  podkładu według projektu.  Powinna to być  warstwa stała  na  całej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaźnik  zagęszczenia  podkładu  wg  dokumentacji  technicznej  lecz  nie  mniejszy  od
Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.14.03.00



5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-
nych w nim robót.

 (2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych i śmieci.

 (3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

 (4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js =
0,95 wg próby normalnej Proctora.

 (5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu elementów konstrukcyjnych powinno być
wykonane  w  sposób  nie  powodujący  uszkodzenia  izolacji  przeciwwilgociowej  i
termicznej.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1)  Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami

wyszczególnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.14.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
– zgodność wykonania robót z dokumentacją
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie
– przygotowanie terenu
– rodzaj i stan gruntu w podłożu
– wymiary wykopów
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2. Wykonanie podkładów wg B.14.02.00
Sprawdzeniu podlega:
– przygotowanie podłoża
– materiał użyty na podkład
– grubość i równomierność warstwy podkładu
– sposób i jakość zagęszczenia.

6.3. Zasypki wg B.14.03.00
Sprawdzeniu podlega:
– stan wykopu przed zasypaniem
– materiały do zasypki
– grubość i równomierność warstw zasypki
– sposób i jakość zagęszczenia.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:
B.14.01.00 – wykopy – [m3]
B.14.02.00 – podkłady i nasypy – [m3]
B.14.03.00 – zasypki – [m3]
B.14.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem plantowania.

8. Odbiór robót

Wg STS W-00.00.00. p.8.

9. Podstawa płatności

Wg SSTS W-00.00.00. p.9.



10.  Przepisy związane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.15.00.00 OBRÓBKI BLACHARSKIE 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót polegających na:
wymianie  i  montażu  obróbek  blacharskich  i  orynnowania  wynikających  w  prowadzonych
równolegle robót remontowych budynku OPS
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót składających się na:
1) demontaż obróbek blacharskich dachu i orynnowania;
2) demontaż podokienników z blachy
3)  montaż  nowych  obróbek blacharskich  dachu z  blachy  stalowej  ocynkowanej  powlekanej  w
kolorze zgodnym z opisem w projekcie
4) montaż nowych elementów orynnowania z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
zgodnym z opisem w projekcie 
5) montaż nowych podokienników z blachy stalowej powlekanej w kolorze zgodnym z opisem w
projekcie 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.4.1. Obróbki blacharskie wykonuje się z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm; Układane są na
uprzednio przygotowanym podłożu wykonanym z odpowiednim spadkiem;
1.4.2.Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące szerokości od 15 do 20 mm
lub na rąbek podwójny szerokości 20 do 30 mm.
1.4.3.  Obróbki  blacharskie (zabezpieczenia elewacyjne) powinny wystawać  co najmniej  40 mm
poza lico tynku i skutecznie zabezpieczać go przed zaciekami wody deszczowej. Powinny one być
zakończone zębem okapowym (kapinosem).

2. Materiały

2.1. blacha stalowa ocynkowana, powlekana, kolor brązowy (RAL 8017); gr. 0,55 mm;
2.2. profile boczne podokienników; 
2.3. piana montażowa poliuretanowa;
2.4. rynhak; uchwyt rynny z płaskownika metalowego o przekroju 4x25 mm;
2.5. uchwyt rury spustowej; wkręt dwugwintowy z kołkiem rozporowym - kołek rozporowy
zakotwić w konstrukcji ściany na min. 6 cm, zastosować kołek na całkowitą głębokość otworu dł.
20-22 cm, tak by wkręt był osadzony w sposób sztywny.

3. Sprzęt



3.1. dozownik do piany montażowej;
3.2. młotek ślusarski 0,5 kg;
3.3. młotek dekarski;
3.4. poziomica 1,0 m;

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu; 
wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów; 

liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych; 
przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych;
środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń mogą być dopuszczone
przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy; Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Demontaż obróbek blacharskich; 
Rozbiórce podlegają następujące elementy:

   1)podokienniki zewnętrzne - wymiana na każdym obiekcie z uwagi na realizowane jednocześnie
docieplenie ścian zewnętrznych lub docieplenie stropodachów z wymianą  pokrycia dachowego,
zdemontowana blacha nie nadaje się do ponownego użycia;
2) rynny dachowe - wymiana  z uwagi na realizowane jednocześnie docieplenie ściany ; rynny
istniejące przeznaczone do demontażu wraz z uchwytami
3) rury spustowe - wymiana z uwagi na realizowane jednocześnie docieplenie ścian zewnętrznych;
rury spustowe istniejące przeznaczone do demontażu wraz z uchwytami, 
4) obróbki blacharskie - czapki murków attykowych (szczytowe i podłużne), zdemontowana blacha 
nie nadaje się do ponownego użytku;
5.2. Montaż pasów podrynnowych i rynien dachowych;
1) rynny wiszące z blachy ocynkowanej
2) każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych a naroża o kącie

mniejszym niż 120°
3)  uchwyty'  rynnowe  należy  mocować  dwiema  śrubami  z  kołkami  rozporowymi  do  betonu
Odległość między uchwytami powinna wynosić 50-80 cm; uchwyty powinny być wpuszczone w
podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego;
4) spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%;
5)  zewnętrzny  brzeg  rynny  powinien  być  usytuowany  o  10  mm  niżej  w  stosunku  do  brzegu

wewnętrznego,  brzeg  wewnętrzny  w  najwyższym  położeniu  rynny  powinien  być
usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci;

5.3. Montaż pozostałych obróbek blacharskich dachów;
1) ścianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym należy zabezpieczać obróbkami
blacharskimi tak, aby była zachowana dylatacja obwodowa;
2) dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający
przemieszczenie ruchów poziomych i  pionowych dachu w taki  sposób,  aby następował  szybki
odpływ wody z obszaru dylatacji;
5.4. Zamocowanie uchwytów i rur spustowych;
1) rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym (RAL 8017)
2) odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być  większe niż 20 mm przy długości rur

większej niż 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m 
nie powinno być większe niż 3 mm;



3) rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych rozstawionych w
odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki
i gzymsy;

6. Kontrola jakości robót

W trakcie wykonywania wymiany i remontu obróbek blacharskich oraz orynnowania powinien być
wykonywany na bieżąco nadzór  kierownika budowy lub robót  oraz nadzór  inspektora nadzoru
inwestorskiego.  W  przypadku  zajścia  konieczności  wyjaśnienia  problemów  wykonawczych  z
projektantem zalecane jest skorzystanie z nadzoru autorskiego.

7. Obmiar robót

7.1. Demontaż i montaż obróbek blacharskich z blachy płaskiej - podaje się w m2;
7.2. Demontaż i montaż rynien i rur spustowych - podaje się w m;

8. Odbiór robót

8.1. Przedmiotem odbioru będą poszczególne fazy robót,
1) demontaż obróbek i przygotowanie podłoża,
2) wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich,
8.2. Poszczególne fazy robót zanikających zostaną odebrane przez inspektora nadzoru, co zostanie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
8.3.  Po zakończeniu całości  robót  ociepleniowych łącznie z obróbkami blacharskimi,  dokonany
zostanie odbiór końcowy robót i zostanie sporządzony protokół odbioru.
8.4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i  usterek Wykonawca robót jest
zobowiązany do ich usunięcia.

9. Podstawa płatności

9.1. Wycena robót obejmuje również wykonanie niżej wymienionych robót tymczasowych i prac
towarzyszących
1) montaż i demontaż. ewentualnych rusztowań, pomostów i zabezpieczeń
2) wywóz gruzu i odpadów uzyskanych z rozbiórki do właściwego miejsca przeznaczonego na
odpady;
3) sprzątnięcie terenu wokół budynku po wykonanej pracy;
9.2. Podstawę płatności stanowi protokół odbioru prawidłowo wykonanych robót podstawowych
zgodnie z pkt. 7, oraz robót tymczasowych i towarzyszących zgodnie z pkt. 9.1.


