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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zadaniu pt.:  
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem  dla zadania: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  
SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY 
ULICY MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 
jako dokument przetargowy i kontraktowy. 
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 (SST). 
1.4. Określenia podstawowe 
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Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- 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. 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. 
1.4.4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
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 
przestrzenia zajmowana 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, dziennikiem 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 metoda montażu – także dziennik montażu. 
1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 
1.4.17. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
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sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.18. 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.). 
1.4.19. 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. 
1.4.20. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za 
określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.21. 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. 
1.4.22. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 
1.4.23. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana 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. 
1.4.24. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa 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 uprawniona osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.28. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.29. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
1.4.30. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.31. 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.). 
1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budowa 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. 
1.4.33. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawce 
urządzeń technicznych i maszyn, określającą 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. 
1.4.34. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.35. 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. 
1.4.36. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
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ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.37. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.38. 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. 
1.4.39. 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 umowa w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja 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 
projektowa, 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 lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu 
oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 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 ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze 
od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa 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 musza 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 dokumentacja 
projektowa lub SST i maja 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: 
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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) lokalizacje 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 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan 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. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.3. 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 nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości 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. 
2.5. 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. 
2.6. Materiały rozbiórkowe i odpady 
Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w miejscach 
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiały te w 
uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiały nie 
nadające się do powtórnego wykorzystania będą podlegać likwidacji. Miejsca składowania materiałów 
rozbiórkowych i odpadów budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych. Materiały do likwidacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w 
niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami, i prawem ochrony środowiska. 
Koszty wywozu materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich utylizacji są po stronie 
wykonawcy, i powinny być wliczone w cenę ofertowa. 
 
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 oferta 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 
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określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa. 
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: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany, 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie). 
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 groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 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, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, 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 badan 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 
umowa. 
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 badan, 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 badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
Me 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 badan, 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. 
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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 badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, 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: 
- są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
albo 
- są oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (DZ.U. nr 
92 poz. 881)  
- 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 ustawą z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (DZ.U. nr 92 
poz.881), 
W przypadku materiałów, dla których w/w 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 
6.8.1.  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. 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 badan 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. 
6.8.2. Książka obmiarów 
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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. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badan 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. 
6.8.4. 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 (o ile jest wymagany). 
6.8.5. 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 być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej, 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 ważenia 
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, 
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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 badan 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 badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja 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 
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urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie 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 pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy)”. 
 
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: 
 - 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, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- 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). 
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Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086). 
10.2. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką i usunięciem gruzu z terenu robót przy realizacja zadania pt.: 
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem  dla zadania: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  
SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY 
ULICY MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 
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1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Szczegółowy zakres prac rozbiórkowych zawiera przedmiar robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- demontaż windy 
- demontażem stolarki drzwiowej, 
- wykuciem ościeżnic stalowych, 
- rozebranie ścian z cegły 
- rozebranie schodów wewnętrznych betonowych 
- skucie wykładzin podłogowych 
- rozebranie warstw konstrukcyjnych posadzki   
- załadunkiem, wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST-00 Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką ogrodzeń i wywozem gruzu może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 
lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
-      młoty pneumatyczne, 
-      drobny sprzęt do prac ręcznych: łom, łopata, młotek itp. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Przed rozpoczęciem praca ziemnych należy wystąpić o zgodę na prace archeologiczne.  
Wszelkie prace ziemne oraz w przestrzeni zasypanych piwnic oraz rumowiska prowadzić pod nadzorem 
archeologicznym. Zakres nadzoru archeologicznego został określony w „Wytycznych i programie dla realizacji prac 
archeologicznych”. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor może polecić 
Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inspektora 
nadzoru. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
określone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką nawierzchni est m2 (metr kwadratowy) 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
-      wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
-      rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
-      ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu, 
-      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
-      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.1. Normy 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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4. TRANSPORT......................................................................................................................................... 
5. WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................................ 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................................................ 
7. OBMIAR ROBÓT ................................................................................................................................. 
8. ODBIÓR ROBÓT .................................................................................................................................. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE ..................................................................................................................... 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w ramach zadania pod nazwa: 
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Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem  dla zadania: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  
SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY 
ULICY MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 
inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na 
próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 
Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95 % prawdopodobieństwem) 
uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
– dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 
– dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA, 
– dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptacje Inspektora 
nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: 
– oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, 
PN-EN 196-6;1997, 
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– sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
– początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 
– koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
– wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 
– wg próby na plackach – normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W 
przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania 
betonu. 
Magazynowanie: 
– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone 
z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i 
czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
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 terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą 
na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badana przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
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. 
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym 
wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 
granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 
• dla grysów granitowych – do 16%, 
• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
– nasiąkliwość – do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
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– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 
PN-B-06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 
PN-B-06714.26, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badan wg 
normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych 
przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B- 
06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
– napowietrzająco-uplastyczniających, 
– przyspieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
2.2. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 



19 
 

najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie 
grubym do 16 mm. 
Optymalna zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie 
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie 
uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 
w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnia wymagana 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badanej metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 
powinna przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
– metoda Ve-Be, 
– metoda stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 
PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych 
środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
– 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 
– 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 
– 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badan. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonowa 
konstrukcje (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy. 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
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. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosowa c pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na która 
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). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
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wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym, 
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości; 
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., 
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w 
kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów 
betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa 
pracy. 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
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– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa 
nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 
rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
5.6. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według 
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania, 
– obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 
zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza być wykonywane w deskowaniu z 
zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
– 1 próbka na 100 zarobów, 
– 1 próbka na 50 m3 betonu, 
– 3 próbki na dobę, 
– 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki 
o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 
norma PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek 
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną 
partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 
próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki 
przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 
6.2.1. Wymagania ogólne 
– Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
– Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem: 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi 
w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
– Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
– Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
– Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć 
działania korygujące. 
6.2.2. System odniesienia 
– Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną 
stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
– Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy) 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być 
większe niż: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
6.2.4. Słupy i ściany 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi 
pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
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– Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do słupów i 
ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 
poziomie nie powinno być większe niż: 
± 20 mm przy L ] 30 m, 
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 
± 0,10 (L+500) przy L _ 500 m. 
– Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h nie 
powinny być większe niż: 
± h/300 przy klasie tolerancji N1, 
± h/400 przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe niż: 
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 
budynku na wysokości `hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być 
większa niż: 
h /300 n i _ przy klasie tolerancji N1, 
h / 400 n i _ przy klasie tolerancji N2. 
6.2.5. Belki i płyty 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 
większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 
podstawy nie powinno być większe niż: 
± 20 mm przy Hi ] 20 m, 
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 
± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 
6.2.6. Przekroje 
– Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż 
± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
–10 mm przy klasie tolerancji N1, 
–5 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
–10 mm przy klasie tolerancji N1, 



25 
 

–5 mm przy klasie tolerancji N2. 
6.2.7. Powierzchnie i krawędzie 
– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 
7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 
15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny 
być większe niż: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż: 
6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
L/100 ] 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 ] 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
6.2.8. Otwory i wkładki 
– Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się 
ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub 
mniejszym od 6 cm2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
– oczyszczenie deskowania, 
– przygotowanie i transport mieszanki, 
– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
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– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
– rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych, 
– wykonanie badan i pomiarów kontrolnych. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1.Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Materiały. 
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badan. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji 
kapilarnej. 
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartości alkaliów w 
domieszkach. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik 
kształtu. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy 
prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mval/dm3 metoda 
wersenianową. 
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PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 
siarczków rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceiną z kwasem 
o-hydroksyrteciobenzoesowym. 
PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 
siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie 
pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. 
PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów 
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i 
badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 
badania. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 
jakości. 
10.2.Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
– 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w ramach zadania: Wykonanie robót 
budowlanych związanych z przebudową i remontem  dla zadania: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  SALI 
GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY ULICY 
MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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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 SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji związanych z 
wykonywaniem zadania określonego w pkt.1.1 .. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
związanych z: 
– przygotowaniem zbrojenia, 
– montażem zbrojenia pod nadproże 
– montażem zbrojenia na zabudowę otworu w stropie po windzie 
– kontrolą jakości robót i materiałów. 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe, płyty, belki, 
podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.1. Stal zbrojeniowa 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku 
RB500W/BSt500SP-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500SP-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-
1115) o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 8÷10 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 
– wydłużenie (min) w % 10 
– zginanie do kata 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym maja być 
podane: 
– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
– masa partii, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) 
musza znajdować się następujące informacje: 
– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
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– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
2.2. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
2.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektowa. 
5.2.2. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzona można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
5.2.3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.2.4. Ciecie prętów zbrojeniowych 
Ciecie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym lub szlifierkami z tarczami do cięcia metalu. 
5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II 
lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy dz 12 mm. Pręty o średnicy dz 
> 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3. Montaż zbrojenia 
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5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
wynosić co najmniej: 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów, gzymsów, 
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny, 
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
– długość pręta miedzy odgięciami: ±10 mm, 
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 
przekroju poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 
tym pręcie, 
– różnica w rozstawie miedzy prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
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zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę 
jednostkową (kg/m). 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 dokumentacji projektowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa, 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
– rozstawu strzemion, 
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robót maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą ST, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 
poza teren budowy. 
10. PRZEPISY ZWIAĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2//AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
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– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
ST-04 
CPV 45320000 – 6  ROBOTY IZOLACYJNE 
 
SPIS TREŚCI  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA................................................................................................................ 
2. MATERIAŁY. ..................................................................................................................... 
3. SPRZĘT. ............................................................................................................................. 
4. TRANSPORT. .............................................................................................................   ........  
5.WYKONANIE ROBÓT. ........................................................................................................  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. ........................................................................................ 
7. OBMIAR ROBÓT................................................................................................................. 
8. ODBIÓR ROBÓT.................................................................................................................  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.................................................................................................. 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. ....................................................................................  
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót pod 
nazwą:  
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem  dla zadania: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  
SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY 
ULICY MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 
1.2. Przedmiot ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót izolacyjnych ( przeciwwilgociowe i przeciwwodne, cieplne ) 
1.3. Zakres robót objętych  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej posadzki i ścian schodów zewnętrznych oraz cieplnej izolacji posadzki tj: 
- izolacja posadzki styropianem XPS 200 gr 5 cm2  
- izolacja folią budowlaną – 3 x 2 warstwy folii 1 x jedna warstwa folii 
- zabezpieczenie emulsja bitumiczną ścian schodów poniżej terenu 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w 
materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją ST i poleceniami 
Inspektora. 
Hydroizolacje powinny: 
- stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej części od wody lub pary 
wodnej; 
- ściśle przylegać do izolowanego podkładu ; nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna 
być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń; 
- być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację, a mianowicie: 
- po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 
- po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba, 
Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrębnych materiałów , różnej klasy 
odporności , jako równorzędnych zabezpieczeń ( np. zaprawy wodoszczelnej z materiałami rolowymi ) . 
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Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych (np. 
słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami 
, a izolacją. 
Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2 Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji 
Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają 
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają odpowiednie aprobaty techniczne. 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inwestora. 
2.3. Styropian ekstrudowany XPS 200 – izolacja ścian fundamentowych pod i nad poziomem terenu    
Gęstość: ≥ 30 kg/m³  
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,036W/mK 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y) 300 ≥ 300 kPa  
Zamkniętokomórkowość: ≥ 95% 
Moduł elastyczności: 12 N/mm² 
Podciąganie kapilarne: 0 
Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3% 
Odporność na cykle zamrażania i odmrażania: FT2 
Klasa reakcji na ogień: E 
Temperatura zastosowania: ≤ 70ºC 
Warstwa powłokowa 
Grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami KMB (PMBC) 
Czas tworzenia powłoki: ≤ 4 godzin (dla gr. warstwy ok. 1 mm)   
Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: ok. 5 godz. 
Przyczepność końcowa do betonu: nie mniej niż 0.8 MPa 
Odporność na wodę pod ciśnieniem: 0.8 MPa przy warstwie o grubości 4mm. 
Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC 
Zużycie: przy zalecanej grubości warstwy 4 mm - 3,6 kg/m: 
Aplikacja: pacą lub szpachlą, powierzchnie pionowe i poziome, na zewnątrz 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST-00 „Wymagania ogólne". 
3.2. Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w ST-00 „Wymagania ogólne". 
4.2. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inwestora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być: trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.  
Powierzchnia podłoża pod izolacje z folii , pod przyklejane lub powłokowe izolacje z materiałów bitumicznych powinna 
być gładka ( bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć ), czysta, odtłuszczona i odpylona . Na narożach powierzchni 
izolowanych należy wykonać zaokrąglenia o promieniu nie mniejszym niż 5 cm lub sfazować pod kątem 45° na 
szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Spadki podłoża izolacji odwadniającej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny 
być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%. 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych (lub innych materiałów przyklejanych do 
podkładu lepikiem asfaltowym) należy zagruntować roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
1. Gruntowany podkład powinien być suchy (jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%), 
2. Powłoki gruntujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwę drugą wykonuje się 
dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
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3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż + 5°C.              W przypadkach 
technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi 
przy temperaturze poniżej +5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0°C. 
5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się w celu zabezpieczenia: 
- fundamentów budynków, położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, przed podciąganiem 
wody kapilarnej z gruntu i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt, 
- fragmentów budowli lub budynków podziemnych lub ich części znajdujących się nad zwierciadłem wody gruntowej 
przed wodą kapilarną lub wsiąkającą w grunt, 
- ścian i stropów pomieszczeń mokrych (łaźnie, pralnie itp.) przed okresowym zraszaniem ich powierzchni, 
- balkonów, loggii, tarasów itp. przed wodą opadową 
W zależności od sposobu wykonania i użytego materiału rozróżnia się: 
- izolacje powłokowe z mas asfaltowych, żywic syntetycznych , folii płynnych, 
- izolacje warstwowe z materiałów rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych), 
Izolacje powłokowe z mas asfaltowych bez wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej 
ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp. 
1. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie 
mniejsza niż dwie, a łączna grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. 
2. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury 
160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego 
rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140°C. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w 
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów. 
6.2.1. Odbiór izolacji 
Odbiór izolacji odbywa się w dwóch etapach: 
- odbiory międzyfazowe (częściowe), 
- odbiór ostateczny (końcowy). 
6.2.2. Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 
- jakości materiałów, 
- podkładu pod izolację, 
- każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych), 
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na 
przecieki. 
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną. 
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 
- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
- poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików 
ściekowych, 
- poprawności zagruntowania podkładu (jeśli podlega on gruntowaniu), 
- oraz rejestrację wszelkich, usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 
zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.), 
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować sprawdzenie: 
- ciągłości warstwy izolacyjnej, 
- poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych 
elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 
- oraz rejestrację wszelkich usterek 
Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były 
wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się - 
aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub 
skurczów). 
6.3. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, a 
w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające 
na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót izolacyjnych 
Powierzchnię izolacji oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów Z obliczonej 
powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie izolowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2 . 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z przedmiarem, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
Odbiór izolacji odbywa się w dwóch etapach: 
1/ Odbiory częściowe ( międzyfazowe ) 
2/ Odbiór ostateczny ( końcowy ) 
Odbiór częściowy polega na kontroli: 
- jakości materiałów 
- podkładu pod izolacje 
- każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych ) 
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrażliwych miejsc 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania oceny ilości i 
jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 
Inspektora, 
- atesty użytych materiałów budowlanych, 
- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- Przygotowania podłoża dla wykonania powłok, 
- Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.3. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, a 
w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające 
na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca 
dokumentacja techniczna: 
• projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót, 
• dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w postaci zaświadczeń o jakości wystawionych przez 
producenta albo wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych na 
polecenie kierownika robót, D protokoły z odbiorów częściowych, 
• dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 
Z odbioru ostatecznego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 
ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość 
wykonania robót, powinno to być wymienione w protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu 
napraw. W takim przypadku odbiór końcowy może być dokonany dopiero po usunięciu usterek. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
Podstawa płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[2] PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody 
badań i wytrzymałościowych. 
[3] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[4] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
[5] PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
[6] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
[7] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 
tkaniny szklanej i welonu szklanego 
[8] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane 
na gorąco 
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[9] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
[10] PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, 
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania 
próbek 
[11] PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów. Określanie stabilności wymiarów 
[12] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane 
na gorąco 
[13] PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
[14] PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
[15] PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
[16] PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa 
[17] PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 
[18] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom 
I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
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1.Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące odbioru 
robót związanych z wykonaniem zadania pod nazwa:  
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem  dla zadania: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  
SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY 
ULICY MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 
1.2.Zakres stosowania SST 
a) murowanie ścian 
b) montaż nadproży 
Ściany zewnętrzne (nowe) murowane z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo- wapiennej. 
1.3.Okreslenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 
„Wymagania Ogólne". 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Przy wykonywaniu robót murowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B-10024 oraz instrukcji 
producentów. 
Przy pracach rozbiórkowych należy przestrzegać zasad podanych w Rozporządzeniu MBiPMB z 
dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
2.MATERIAŁY. 
Materiały do wykonania robót murarskich poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z 
Dokumentacja Projektową - opisem technicznym i rysunkami. 
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Do podstawowych materiałów należą: 
- zaprawa cementowo-wapienna, 
- bloczki z betonu komórkowego kl. 400 kb/m3 
- nadproża typu L 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora. 
3.SPRZĘT 
Warunki ogólne sprzętu podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego wymaganego przez producenta 
zastosowanych cegieł. 
4.Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Wszystkie 
czynności związane z wyładunkiem, przeładunkiem jak i składowaniem bloczków z betonu komórkowego powinny być 
przeprowadzone ostrożnie ze względu na ich znaczną kruchość. Bloczki należy 
dostarczać na budowę na paletach zabezpieczonych folią termokurczliwą przed niekorzystnym 
działaniem czynników atmosferycznych. Folia ta umożliwia przechowywanie bloczków na budowie 
nawet przez dłuższy czas. W trakcie prowadzenia robót budowlanych zaleca się sukcesywne 
rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu bloczków, aby mogły być wmurowane w ciągu 
jednego dnia pracy. Bloczki, które nie zostały wbudowane należy starannie zabezpieczyć folia. 
5.Wykonanie robót 
5.1.Warunki ogólne wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inspektora. 
5.2Warunki szczegółowe wykonania robót 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy : 
a) sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów. Przy rozbiórce i murowaniu 
ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy przestrzegać zasad podanych w normach: 
a) PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze 
b) Rozporządzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robót 
budowlano- montażowych i rozbiórkowych. 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowanie prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek i uskoków. Mury należy wznosić równomiernie na całej długości. 
Materiały zabudowywane powinny być czyste i wolne od kurzu 
Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Roboty prowadzić w temperaturze 
powyżej 0oC. Grubość spoin 12 mm pozioma , 10 mm pionowa. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: 
- dla spoin poziomych +5 i 2 mm 
- dla spoin pionowych = 5 mm 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W powierzchniach ścian przeznaczonych do tynkowania nie należy 
wypełniać spoin zaprawą. 
Mury należy wykonywać tak, by powierzchnie były zbliżone do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie 
przecięcia były liniami prostymi. Stalowe ościeżnice drzwi w nowo wznoszonych ścianach wewnętrznych należy 
osadzać w trakcie wznoszenia tych ścian. 
5.3 Osadzanie belek nadprożowych   
a) wytyczenie poziomu osadzania nadproży  
b) sprawdzenie miejsc oparcia nadproży – podmurowanie cegłą pełną lub zaprawą cementową  
c) osadzenie belek nadprożowych  
W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory należy ułożyć nadproża: prefabrykowane typu L. 
Przed wbudowaniem, nadproża powinny zostać sprawdzone pod kątem występowania jakichkolwiek uszkodzeń lub 
oznak zniszczenia. 
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Przed przystąpieniem do montażu miejsce montażu nadproży podstemplować po obu stronach ściany stalowymi 
rozporo-ściągami , w której ma nastąpić montaż nadproża w rozstawie max. co 1 m.  Wykuć gniazda na projektowanej 
długości dla jednej z belek( nadproża), po zamontowaniu jednej prace powtórzyć analogicznie dla drugiej belki. 
 Montaż nadproży należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 845-2. Nadproża należy oprzeć na poduszce z zaprawy o 
grubości 10mm i marce zgodnej z marką zaprawy do murowania.  
Wszystkie nadproża należy wypoziomować w kierunku podłużnym i poprzecznym. Minimalna głębokość oparcia 
końcowego nadproża winna wynosić :  
- dla nadproży stalowych nie mniej niż 20cm z każdej strony,  
- dla nadproży betonowych 15cm  
- dla nadproży prefabrykowanych ceramicznych 9 cm.  
5.5 Montaż nadproży typu L 
Przed wbudowaniem, nadproża powinny zostać sprawdzone pod kątem występowania jakichkolwiek uszkodzeń lub 
oznak zniszczenia. Montaż nadproży należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 845-2. Nadproża należy oprzeć na 
poduszce z zaprawy o grubości 10mm i marce zgodnej z marką zaprawy do murowania. Nadproża należy 
wypoziomować w kierunku podłużnym i poprzecznym. Minimalna głębokość oparcia końcowego nadproża betonowego 
winna wynosić 15cm. 
Układ belek nadprożowych niezależnie od grubości ściany jest następujący 
- belki skrajne po zewnętrznej i wewnętrznej stronie układa się półką dolną od zewnątrz ściany, w celu umożliwienia 
ocieplenia,  
- belka środkowa najbliższa skrajnej wewnętrznej krawędzi ściany powinna być ustawiona plecami do belki skrajnej, w 
celu zapewnienia najlepszej współpracy na obciążenie stropem w fazie montażu. Odnosi się to szczególnie do belek 
nadprożowych typu "N".  
Nadproża z belek prefabrykowanych typu "L 19" montuje się równocześnie ze wznoszeniem murów. W ścianach 
zewnętrznych montaż nadproży powinien odbywać się w następujący sposób:  
- na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach muru układa się poszczególne belki nadproża typu "N" dla 
odpowiedniego otworu okiennego.  
Belki układa się na zaprawie cementowej.  
Układanie belek nadprożowych należy rozpocząć od skrajnej zewnętrznej belki węgarkowej (przy oknach z węgarkami), 
a następnie na poziomie 4 - 5 cm wyższym pozostałe elementy zgodnie z zasadami układania belek. Montaż nadproża 
w ścianach wewnętrznych odbywa się w sposób następujący z zachowaniem kolejności poszczególnych czynności: a. 
na wyrównanej i spoziomowanej powierzchni muru układa się poszczególne belki nadproży drzwiowych typu "D", 
dostosowane do otworów drzwiowych. Belki układa się na zaprawie cementowej 1 : 4. Spoiny między belkami winny 
być zalane zaprawą cementową. 
6.Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
6.1.Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i 
uzyskać akceptację Inspektora. 
6.2.Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega 
wykonanie: 
- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi,  
- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru  
- odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie,  
- odchylenia wymiarów otworów ościeży  
- izolacji powierzchniowych, 
7.Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiaru jest : 
- m3: ściany o gr. powyżej 25cm 
- m2: ściany o gr. poniżej 25cm 
8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00.00 “Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości położenia robót w planie i przekroju  
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. 
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szczelin dylatacyjnych  
- prawidłowości wykonania murów z cegły,  
- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, 
9.Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki 
pomiarów i badan laboratoryjnych. 
10.Przepisy związane 
10.1Normy 
PN-75/B-12001 Cegła pełna zwykła 
PN-74/B-12002 Cegła drążona dziurawka 
PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
PN-M-42250:1998 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja 
PN-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i metody badan 
PN-90/M-47300 Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. Podział i terminologia 
PN-92/M-47335 Betoniarki 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych  
i ustalania tolerancji 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne  
10.2 Inne 
- Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.  
- Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.  
- Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robót 
budowlano- montażowych i rozbiórkowych. 
- Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów  
i wymagań. 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem lekkich ścian 
w systemie szkieletowym przy realizacji zadania pt.: 
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem  dla zadania: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  
SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY 
ULICY MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
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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 ścianek 
działowych z płyt  
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  
2.1.1. Płyty gipsowo-kartonowe 
a) płyta gipsowo – kartonowa „zwykła” (GK) – grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70,0 %  
b) płyta gipsowo - kartonowa „woda” (GKI) – grubość 12,5 m – płyta zapewnia zmniejszone wchłanianie wilgoci i 
nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) 
podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno – sanitarne  
c) płyta gipsowo – kartonowa „ogień” (GKF) – grubość 12,5 mm - płyta zastosowana do pomieszczeń wymagających 
ochrony przeciwpożarowej. Płyty te przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności powietrza do 
70,0%  
d) płyta gipsowo – kartonowa „woda-ogien” (GKFI) - płyta stosowana w przypadku wymagań ochrony przeciwpożarowej 
oraz wyższej wilgotności  
2.1.2. Gips szpachlowy  
2.1.3. Profile 
a) profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, długość elementów od 2,60 do 12,0 m . 
Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą cynku. Profile posiadają specjalne otwory do prowadzenia instalacji 
elektrycznych i sanitarnych.  
b) profile ścienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 100 mm , długość elementów – 4,0 m 
wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej. 
2.1.4. Taśmy i siatki zbrojące  
2.1.5. Narożniki aluminiowe  
2.1.6. Wkręty nierdzewne lub ocynkowane do przykręcania płyt gips.-karton.  
2.1.7. Woda do zapraw  
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju robót. 
 4. TRANSPORT  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiałów.  
Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. 
Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty 
dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, 
układanych jeden na drugim. 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie podłoży.  
Ściany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki i ścianki z płyt g-k, powinny 
stanowić podłoże sztywne i o w miarę równej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoży od 
płaszczyzny ( dla tyków klejonych bezpośrednio do podłoża), nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na 
całej długości lub szerokości ściany lub sufitu. Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie powinno 
być większe niż 5 mm. Wadliwie wykonane ościeża i zbyt wystające części ścian należy skuć. Odchylenie sufitów od 
poziomu nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 6 mm na całej powierzchni sufitu, ograniczonej ścianami, belkami 
itp. Ściany i sufity przed położeniem suchych tynków powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych 
zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoża powinna być sucha.  
5.2. Konstrukcja ściany 
- Ściana działowa składa się z rusztu wykonanego z profili cienkościennych z blachy ocynkowanej o grubości 
nominalnej 0,6 mm (-l-/- 0,05 mm) obłożonego obustronnie warstwami z płyt gipsowo-kartonowych  
- Ruszt składa się z ułożonych po obwodzie pomieszczenia profili U, mocowanych do stropu i podłogi kotkami 
rozporowymi szybkiego montażu w maksymalnym rozstawie co 100 cm.  
- Pomiędzy profilami U wstawia się pionowo profile C (słupki) w rozstawie maksymalnym co 60 cm. Długość profili C 
winna być mniejsza od wysokość pomieszczenia o l 0 mm.  
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- Skrajne profile C winny być mocowane do ścian ograniczających pomieszczenie w zależności od rodzaju tych ścian 
odpowiednio dobranymi łącznikami (kolki szybkiego montażu, blachowkręty, wkręty lub śruby Molly).  
- Pod obwodowe profile ściany należy stosować akustyczną taśmę uszczelniającą. W przypadku dużych nierówności 
podłoża (szczeliny większe niŜ 3 mm) należy stosować paski z wełny mineralnej.  
- Płyty mocuje się do rusztu systemowymi blachowkrętami o długości większej o l 0 mm od grubości łączonych 
elementów. Rozstaw wkrętów mocujących ostatnią (zewnętrzną) warstwę płyty gipsowo-kartonowej do profila C 
zarówno w środku jak i przy krawędzi płyty winien maksymalnie wynosić 25 cm. W przypadku poszycia 
wielowarstwowego pierwsze warstwy (wewnętrzne) płyty mogą być mocowane wkrętami rozstawionymi co 
maksymalnie 75 cm.  
W zależności od rodzaju zastosowanego kształtownika można wznosić ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i 
maksymalnej wysokości od 2,75 do 6,0 m. 
5.3. Okładzina ściany   
- Styki pionowe płyt z jednej strony ściany muszą być przesunięte o moduł rozstawu profili C (słupków) w stosunku do 
styków na drugiej stronie ściany.  
- Dopuszcza się występowanie styków poziomych. Ich wzajemne minimalne przesunięcie musi wynosić 40 cm. W 
przypadku konstrukcji z jednokrotnym pokryciem płyty styki poziome mogą być podparte odcinkami profili C.  
- Styki płyt wszystkich warstw ściany muszą być spoinowane odpowiednią, należącą do systemu masą szpachlową, 
Dodatkowo styki ostatniej warstwy muszą być zbrojone taśmami zbrojącymi (spoinowymi), papierowymi lub z włókna 
szklanego.  
- W przypadku stosowania płyt z krawędzią półokrągłą można spoinować bez użycia taśmy zbrojącej pod warunkiem 
zastosowania masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowania bez taśmy zbrojącej, Spoinowanie płyty ostatniej 
warstwy z krawędzią płaską bez użycia taśmy zbrojącej, wymaga pozostawienia szczelin o szerokości ok, 2 mm 
pomiędzy płytami, tak aby masa szpachlowa mogła w nie wniknąć w trakcie spoinowania.  
- W przypadku wszystkich typów krawędzi płyt, a szczególnie płyt z krawędzią półokrągłą należy najpierw wypełnić 
spoinę masą szpachlową a dopiero potem wprasować taśmę zbrojącą w masę szpachlową, jest to procedura 
konieczna przy stosowaniu taśm papierowych lub fizelin z włókna szklanego, oraz zalecana przy stosowaniu taśm 
siateczkowych-samoprzylepnych z włókna szklanego. Powszechnie stosowana metoda przyklejania taśmy 
siateczkowej bezpośrednio na spoinę, może przyczynić się do powstania pęknięć w przypadku zastosowania jej na 
płytach z krawędzią półokrągłą.  
- Wszystkie szczeliny występujące na całym obwodzie ściany należy również wypełnić masą szpachlową.  
- Wnętrze ściany należy wypełnić płytami lub matami wełny mineralnej (skalnej lub szklanej) o gęstościach od 15-70 
kg/m3. Minimalna zalecana gęstość wełny winna wynosić 15kg/m3. Z punktu widzenia ogniochronności korzystniejsze 
jest rozwiązanie z mineralną wełną skalną o gęstości minimalnej 35 kg/m3.  
- Przy ścianach wysokich można stosować poziome podparcie wełny co 3 m używając odcinków profili U.  
- W ścianach można stosować wszelkiego typu drzwi. Należy je mocować w ścianie używając profili UA (grubość stali 2 
mm). Maksymalna masa skrzydła drzwiowego nie powinna przekraczać:  
- przy profilach DA - 50 - 50 kg  
- przy profilach UA - 75 - 75 kg  
- przy profilach UA-100 - 100 kg.  
- Przy przeprowadzaniu przez ściany instalacji należy odpowiednio uszczelnić miejsce przebicia ściany lub zastosować 
profesjonalne rozwiązania uszczelniające (jest to szczególnie ważne z punktu widzenia odporności ogniowej oraz 
izolacyjności akustycznej ściany)  
- Puszki instalacji elektrycznej można wbudowywać w dowolnym miejscu ściany, oprócz sytuowania dwóch puszek po 
obu stronach bezpośrednio naprzeciw siebie. Puszki najlepiej zabezpieczyć masą szpachlową, (jest to szczególnie 
ważne z punktu widzenia odporności ogniowej oraz izolacyjności akustycznej ściany  
6. Kontrola jakości  
6.1. Kontrola jakości materiałów. 
a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem technicznym i 
zamówieniem,  
b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału i 
dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia 
potwierdzającym dopuszczenie materiału do i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą 
techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości przez producenta - 
powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,  
c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie mogą być 
dopuszczone do stosowania,  
d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 
norm,  
e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,  
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f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy.  
Odchylenie pow. suchego 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenia krawędzi od 
linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większe niż 2 mm w 
liczbie nie większej niż 2 
na całej długości łaty 
kontrolnej o dł. 2 m 

Nie większe niż 1,5mm/m 
i ogółem nie więcej niż 
3mm w pomieszczeniach 
o wysokości do 3,5m oraz 
nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 
3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm/1m i 
ogółem nie więcej niż 
3mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

Nie większe niż 2mm 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Sufity podwieszane i ścianki działowe z płyt, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później będzie niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: stanu podłoża, jakości zastosowanych materiałów, jakości i 
dokładności wykonania stelaży, Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. Badanie końcowe tynków i ścianek z płyt należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one 
obejmować sprawdzenie: zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów 
budowlanych, prawidłowości przygotowania podłoży, sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt, sprawdzenie 
prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i 
połączeniach okładziny ściennej z sufitem, sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych 
tynków grubości tynku, wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, Odbiór gotowych tynków i ścianek z płyt  
następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany i 
SST, a także dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m2 ścianek wykonanych zgodnie z zamówieniem i uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
PN-EN:520:2005 (U) Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania, metody badań.  
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. 
Wymagania ogólne i klasyfikacja.  
PN-EN 13501-2:2005 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.  
Systemy suchej zabudowy – zabezpieczenia pożarowe. PSG 2004. 
 PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu U na 
szkielety ścian działowych  
PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu C na 
szkielety ścian działowych 
10.2 Inne 
Kosiorek M, Wróblewski B: Skuteczność ogniochronna płyt gipsowo-kartonowych. Praca ITB nr NP-25/00 Etap I i II. 
Warszawa 2001. 
Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Kraków 1996r. Instrukcja 
montażu płyt gipsowo-kartonowych. Montaż systemów suchej zabudowy. 
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1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zadaniu pt.  
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem  dla zadania: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  
SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY 
ULICY MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
- dostawy i montażu stolarki drzwiowej, 
- dostawa i montaż ościeżnic,  
- osadzenia drzwi i okien,  
- prac wykończeniowych 
1.4.Okreslenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje 
robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu montażu elementów ślusarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-65/B-8841-11 
Roboty ślusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Przy montażu stolarki należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-PRS-00 “Wymagania ogólne”. 
2.Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Specyfikacji ST-PRS-00- 
„Wymagania ogólne". 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 
Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pózn. zm.) i Ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
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Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość 
materiałów. 
Materiałami są: 
- drzwi zewnętrzne i wewnetrzne  
3.Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-PRS-00– „Wymagania ogólne". 
Sprzęt do wykonania montażu stolarki. 
Sprzęt do robót blacharskich i montażu ślusarki. 
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego. 
4.Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-PRS-00– „Wymagania ogólne". 
Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementów blacharskich i ślusarki powinno zabezpieczać elementy przed 
opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Transport stolarki, elementów blacharskich i ślusarki należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przewożona stolarka powinna 
być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w 
bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie 
niezabezpieczonych elementów po podłożu. Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z 
bali lub desek. Pierwszy element powinien leżeć na podkładach na 
wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu. 
5.Wykonanie robót 
5.1.Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementów metalowych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-PRS-00–  „Wymagania ogólne". 
Przed rozpoczęciem robót związanych z montażem elementów ślusarki i stolarki budowlanej należy: 
- Przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów. Pomieszczenie magazynu powinno być 
półotwarte lub zamknięte a wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70%  
- Przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy  
- Przygotować rusztowania pomocnicze 
5.2.Wykonanie robót 
5.2.1.Montaż stolarki budowlanej 
Warunki przystąpienia do robót: 
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów 
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych. 
Montaż stolarki - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia, 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
- ustawienie i zakotwienie ościeży, 
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą, 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
- osadzenie skrzydeł drzwiowych/okiennych 
Ościeżnice regulowane powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno używać 
żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione 
w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. 
Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej 
wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować 
do spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego. 
Ościeżnice drzwiowe regulowane w ścianach powinny być osadzone tak by możliwie najdokładniej pasować do danej 
grubości ściany. 
Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu 
stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez 
podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby 
umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo 
zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone aby ich odstęp od progu i 
nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości 
otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 
Odległość miedzy czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 
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15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawa murarska. 
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 
6.Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-PRS-00 „Wymagania ogólne”. 
Częstotliwość oraz zakres badań robót blacharskich powinien być zgodny z PN-61/B-10245 Roboty blacharskie 
budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Częstotliwość oraz zakres badań robót kowalsko-ślusarskich powinien być zgodny z BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniana: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których zostały wykonane, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- prawidłowość i trwałość zakotwienia, 
- jakość powłok malarskich. 
- przy wbudowywaniu stolarki nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, 
  uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających: 
- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 
- otwarte skrzydła stolarki nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej otwierać się lub zamykać, 
- zamknięte skrzydła nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów, 
- ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien być, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o ościeżnicę;  
- działanie ruchomych elementów okuć powinno przebiegać bez zacięć;  
- uszczelka przylgowa powinna ściśle przylegać do płaszczyzny skrzydła na całym obwodzie 
- zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami. 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki winien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniana: 
- jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
- pion i poziom zamontowanej stolarki, 
- wodoszczelność przegród. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej 
niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Warunki badań materiałów blacharskich, elementów ślusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i innych materiałów 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań 
kontrolnych Inspektora nadzoru. 
7.Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
8.Odbiór robót 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją, 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
9.Podstawa płatności 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze  
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- demontaż, wywiezienie i utylizację starych drzwi  
- wykonanie montażu nowych drzwi  
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- montaż i demontaż rusztowań i zabezpieczeń  
- uporządkowanie stanowiska robót  
- niezbędne pomiary i badania 
10.Przepisy związane 
10.1.Normy 
PN-EN 13501-2:2016 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na 
podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnych. 
PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości 
dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 
PN-EN 1634-1:2014 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych 
okien oraz elementów okuć budowlanych. Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i 
otwieralnych okien. 
PN-EN 1634-3:2006+AC:2006 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Część 3: 
Sprawdzenie dymoszczelności drzwi i żaluzji. 
PN-EN 13241-1+A1:2012 Bramy. Norma wyrobu. Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej 
lub dymoszczelności. 
PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 
bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.  
Projekt PN-EN 14351-2, Część 2: Drzwi wewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności.  
PN-EN 16361:2013-12 Drzwi z napędem. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Drzwi, inne niż rozwierane, 
przeznaczone do zainstalowania z napędem, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności. 
PN-EN 14600:2005 Drzwi, bramy i otwieralne okna o właściwościach odporności ogniowej i/lub dymoszczelności – 
Wymagania i klasyfikacja 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
10.2.Inne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I _Instrukcja producenta. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen 
technicznych. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych podczas wykonywania zadania pod nazwą: 
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem  dla zadania: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  
SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY 
ULICY MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 
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Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
– Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do 
której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
– Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze”. 
– Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1. 
– Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70 /B-10100 p. 
3.3.2. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
- roboty budowlane  
- wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
-  Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 
2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1,  
do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B- 
19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
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wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST-00 Wymagania ogólne. 
3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
– mieszarki do zapraw, 
– agregatu tynkarskiego, 
– przenośnych zbiorników na wodę. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
4.1. Transport materiałów 
– Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN-88/6731-08.  
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
– Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy 
po zakończeniu stanu surowego. 
– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 
– Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
– W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
Spoiny w murach ceglanych 
– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 
– Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając 
je lampą benzynową. 
– Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 
10100 p. 3.3.1. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 
normy PN-70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z norma PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych. 
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Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie – w 
proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w 
proporcji 1:1:2. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B- 
10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
– zgodności z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
– przyczepności tynków do podłoża, 
– grubości tynku, 
– wyglądu powierzchni tynku, 
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza 
się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z 
powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek 
i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
8.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niższej kategorii, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
8.3. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe 
niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
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dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, 
pleśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do 4 m, 
– przygotowanie podłoża, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– wykonanie tynków, 
– reperacja tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
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-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, 
wydanie ITB – 2003 rok. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zadaniu:  
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem  dla zadania: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  
SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY 
ULICY MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 
1.1. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej 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 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. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
– okładzin i wykładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
− projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), 
− projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), 
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
− dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
− aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 
− protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badan kontrolnych, 
− dokumentacja powykonawcza. 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzględniać: 
− materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
− lokalizacje i warunki użytkowania, 
− rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. 
W projekcie powinny być zawarte: 
– wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw, 
– specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie 
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
– sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu wykończenia, 
– kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
– wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 
– zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy 
Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu 
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót. 
2. MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej ES3%. Grupa B I. 
– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<ES6%. Grupa B IIa. 
– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<ES10%. Grupa B IIb. 
– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek dla 
których musza być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność, twardość i 
antypoślizgowość ( min R10 wg DIN 51130 – w obuwiu: A≥120 - boso). 
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.2.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne. 
2.2.5. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” 
Bez badan laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji 
klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg, 
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 
dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 
budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem. 
5.3. Wykonanie wykładziny 
5.3.1. Podłoża pod wykładziny 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gr. minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
– podkłady związane z podłożem – 25 mm 
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości 
łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a 
maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w 
miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów 
wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania 
dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 
polipropylenowym. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych 
fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt 
podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
5.3.2. Wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
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płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 
zawierającą określone w dokumentacji wzory lub składającą się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
zębatą krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm – 4 mm 
– 150 x 150 mm – 6 mm 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć 
dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami 
odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 
się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna być pod całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnię przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm – około 2 mm 
– od 100 do 200 mm – około 3 mm 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla 
cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 
spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny 
pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze musza spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę, 
– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków 
należy wykonać z dokładnością do 1mm 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, 
rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i 
porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z 
podkładem, 
− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
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6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2m) nie powinno 
być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki, 
− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawa do spoinowania, 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości  
1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio    3 mm i 5 mm dla 
płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których 
różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać  
2 mm na długości 2 m, 
− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masa do spoinowania 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości  
1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja 
producenta. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując  
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów, 
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badan należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla 
wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku 
zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
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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 podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badan i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− projekt budowlany, 
− projekty wykonawcze 
− dokumentacje powykonawcza, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− protokoły odbioru podłóż, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji 
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badan, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności. 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe może być 
dokonana według następujących sposobów: 
− rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; 
wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 
dokumentacji projektowej i umowy, 
− rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu, 
− wartość pracy sprzętu z narzutami, 
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, 
zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 
szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne (kod CPV 
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 
rok. 
− Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek 
ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
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− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zadaniu pt.: 
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem  dla zadania: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  
SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY 
ULICY MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej 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 
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. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania: 
- wewnętrznego 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-00 Wymagania ogólne. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.6. Dokumentacja robót malarskich 
Dokumentację robót malarskich stanowią: 
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– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia 
dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
– 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), 
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona 
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), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badan kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (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). 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać: 
– wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw, 
– specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie dokumenty 
odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
– sposoby wykonania powłok malarskich, 
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 
– wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 
– warunki użytkowania powłok malarskich. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo – oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
- farby lateksowe:  
Przepuszczalność pary wodnej wg DIN 52 615:  sd ≤ 0,04 m 
Współczynnik nasiąkliwości wg DIN 52617:   w ≤ 0,20 kg/m2·h0,5 
Przepuszczalność pary wodnej:    > 95% 
Stopień połysku:      matowy 
Faktura powierzchni:      kwarcytowa 
Przyczepność na mineralnych, wcześniej nie malowanych podłożach: bardzo dobra 
Odporność na czynniki atmosferyczne:   bardzo dobra 
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe:  bardzo dobra 
Pęcznienie:       brak 
Kolory zgodnie z projektem 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
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2.2.2. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.2.3. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
– agregaty malarskie ze sprężarkami, 
– drabiny i rusztowania. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać 
samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89 
/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych 
oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.), 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 
wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 
przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona, odtłuszczona i pozbawiona substancji barwiących i przebijających. 
Tynki zwykłe 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
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uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i 
umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty 
mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie 
odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza 
lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 
80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
- sposób przygotowania farby do malowania, 
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
- zalecenia w zakresie BHP. 
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki 
prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie 
oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, bez grudek pigmentów i wypełniaczy 
ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 
oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą. 
Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 
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5.5.3.Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez 
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 
projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu. 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 
napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20cm,  
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2mm na l m oraz do 3mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 
- mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 
- nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
- dobrze przylegać do podłoża, 
- mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
- mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych 
do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
- murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 
czystość powierzchni, wilgotność muru, 
- podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
- podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia, 
- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
- elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
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należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.6.2. Badania materiałów 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
w przypadku farb ciekłych: 
- skoagulowane spoiwo, 
- nieroztarte pigmenty, 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny, 
6.7. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich. 
6.8. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badan powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełniana lub 
bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na 
szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
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wypadnie, 
- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za 
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 
każdego z nich do 0,5m2. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 
grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w 
rozwinięciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w 
metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o 
większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badan należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości 
podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy 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 usuniecie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa 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 badan 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, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 
− protokoły odbioru podłoży, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
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− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 
oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi 
w pkt. 5.5 i przedstawić ja ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający 
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badan, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich 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 malarskich 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 malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 
uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
– zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
– przygotowanie podłoży, 
– próby kolorów, 
– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
– wykonanie prac malarskich, 
– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 
do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 
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Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być uwzględnione 
w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 
rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 5m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓR BUDOWLANYCH 
 
SST-11 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek 
z PCV przy realizacji zadania pt.:  
Remont i przebudowa posadzki w korytarzu parteru oraz likwidacja spękań schodów i ścian strefy wejścia do patio 
budynku Szkoły Podstawowej nr 37 we Wrocławiu przy ul. Sarbinowskiej 10 
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 robot objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie przetargowym. 
Wysokie wymagania eksploatacyjne stawiane podłogom w budynkach użyteczności publicznej oraz regulacje prawne w 
dziedzinie prawa budowlanego (normy techniczne) i administracyjnego (warunki odbioru technicznego) przyczyniły się 
do wyodrębnienia pojęcia wykładzin obiektowych (kontraktowych). Obiektowe wykładziny PCV charakteryzują się 
zwiększoną odpornością na warunki użytkowania. Wśród wykładzin obiektowych możemy wyróżnić kilka klas (według 
standardów europejskich) w zależności od ich odporności na natężenie ruchu. Oznaczenia stopnia wytrzymałości i 
przeznaczenia znajdziemy w kartach technicznych produktów. Możemy wyróżnić dwie grupy klas obiektowych 
wykładzin PCV. 
Grupa przeznaczona do biur, szpitali, laboratoriów itp. oznaczana liczbami: 31, 32, 33, które odpowiadają natężeniu 
ruchu (31 – średnie, 32 – duże, 33 – bardzo duże) oraz grupa przeznaczona dla przemysłu oznaczana liczbami 
41,42,43 odpowiednio o średnim, dużym i bardzo dużym natężeniu ruchu. 
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 



68 
 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Wyroby podłogowe PCW 
Wykładziny stosowane w obiektach o charakterze publicznym muszą posiadać atesty - trudnopalności i higieniczny - 
wydane przez polskie instytucje badawcze. W przypadku niektórych pomieszczeń dodatkowo wykładzina powinna 
posiadać atest antyelektrostatyczny. Dzięki niemu wiemy, że materiał zastosowany w produkcji wykładziny nie ułatwia 
powstawania ładunków elektrycznych mogących wpływać na funkcjonowanie urządzeń (np. pomieszczenia z dużą 
ilością komputerów, aparaturą 
diagnostyczną i laboratoryjną) lub powodować dyskomfort użytkowania przez powstawanie nieprzyjemnych mikro 
wyładowań. 
Rodzaj wykładziny wg PN-EN 649:2011 
Heterogeniczna - niejednorodna, wielowarstwowa wykładzina podłogowa. Warstwę wierzchnią użytkową stanowi folia 
PCW o grubości 0,5mm barwiona w masie z wzorem. 
Homogeniczna -  jednowarstwowa wykładzina podłogowa z poli(chlorku) winylu 
Grubość całkowita wg PN-EN ISO 24346:2012 - 2,0 mm 
Warstwa użytkowa wg PN-EN ISO 24340:2012 - 2,0 mm 
Wzmocnienie - PUR Poliuretanowe 
Klasa użytkowa wg PN-EN 685:2005 - Komercyjne: Klasa 34,  Przemysłowe: Klasa 43 
Klasa ogniotrwałości wg DIN 4102, PN-EN 13501-1+A1:2010 - trudno zapalna, Bfl – s1 
Absorpcja akustyczna wg PN-EN ISO 717-2:2013 - 4 dB 
Trwałość kolorów wg PN-EN ISO 105-B02:2014 6 
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 zagruntowaniem podłoża 
mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
a) Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 
podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
b) Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 
MPa, na zginanie – 3 MPa. 
c) Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń 
oraz nasycone wodą. 
d) Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
e) W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
f) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być 
niższa niż 5°C. 
g) Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
h) Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna 
być większa niż 400 kg/m3. 
i) Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości 
równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem. 
j) 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. 
k) W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
5.2. Wykonywanie posadzki PCW 
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Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robot 
budowlanych stanu surowego i robot wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób 
ciśnieniowych. 
Przygotowanie podłoży 
l) Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementową. 
m) Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
n) Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co 
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
o) Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 godziny 
przed układaniem. 
p) Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze 
odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 
2–3 cm. 
q) Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz 
w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
r) Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 
s) Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, 
odstających brzegow płytek lub arkuszy PCW. 
t) Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm 
między arkuszami, 0,8 mm między płytkami. 
u) Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza  
się mijankowy układ spoin. 
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w 
pomieszczeniu. 
v) Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy powinny być przyklejone na 
całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. 
5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe 
w) Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe 
z zaprawy cementowej i lastriko. 
x) Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, 
markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 
y) Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy posadzkach z 
betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 
z) W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie 
powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z 
betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 
5.4  Instrukcja instalacji wykładzin obiektowych PCV 
Wymagania podstawowe 
Posadzki z wykładzin PCV powinny być wykonywane zgodnie z projektem, który powinien określać konstrukcję podłogi, 
rodzaj wykładziny, wykończenie posadzki przy ścianach, a także sposób wykończenia spoin. 
Posadzki z wykładzin PCV mogą być stosowane w suchych pomieszczeniach w budynkach użyteczności publicznej lub 
mieszkalnych. 
W pomieszczeniach, w których gromadzenie się na powierzchni posadzki ładunków elektrostatycznych 
zagraża bezpieczeństwu użytkowników (np. w salach operacyjnych w szpitalach) lub powoduje zakłócenia w działaniu 
aparatury elektrycznej (np. w laboratoriach elektronicznych maszyn cyfrowych itp.), posadzki powinny być wykonane ze 
specjalnych wykładzin PCV antyelektrostatycznych. 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami budowlanymi. Podłoża z płyt wiórowych należy kłaść zgodnie z zaleceniami producenta. 
Wilgotność podłoża nie może być większa niż 3 % - dla podłoża cementowego, 1,5 % - dla podłoża anhydrytowego i 
gipsowego oraz 9 % dla podłoża z płyt wiórowych. Wilgotność podłoża powinna być zbadana bezpośrednio przed 
rozpoczęciem układania wykładzin PCV. 
Do wygładzania powierzchni podłoża wykazującego usterki należy stosować masy wyrównujące zapewniające należytą 
przyczepność do podłoża, krotki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniżenia właściwości 
wytrzymałościowych podłoża. 
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Grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 2-3 mm. Do przygotowania podłoża należy używać tylko mas 
wodoodpornych. 
Przed przystąpieniem do układania wykładzin PCV podłoże powinno być dokładnie oczyszczone i odkurzone. Podkład 
anhydrytowy oraz gipsowy należy 24 godz. Przed przyklejeniem wykładziny zagruntować odpowiednim środkiem 
gruntującym. Podkład cementowy wymaga zagruntowania, jeżeli wykazuje ślady pyłu. 
Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzować się krótkim czasem wsiąkania i schnięcia 
oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiałów podłogowych. 
Podłoże przygotowane pod cokoły powinno zachodzić na ściany do wysokości ok.10 cm. 
W celu uzyskana najlepszego rezultatu należy sfazować przy pomocy szpachli wodoodpornej skok pomiędzy 
cokolikiem a ścianą, tak aby otrzymać płynne przejście. 
W przypadku podłoży szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocią lub nie absorpcyjnych, wykładzinę można kłaść 
dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie ciągliwą konsystencję. 
Zaleca się takie dopasowanie wykładziny, by złącza arkuszy znalazły się w odległości nie mniejszej niż 0,5m od 
najbliższego otworu ściekowego. 
Przygotowanie materiału i instalacji 
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCV powinny być dobierane materiały (wykładziny, kleje, masy wyrównujące, 
środki gruntujące itp.) odpowiadające normom państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Do wykonania posadzek w pomieszczeniach użyteczności publicznej należy stosować wykładziny 
o grubości, co najmniej 2 mm, a w pomieszczeniach mieszkalnych o grubości nie mniejszej niż 1,6 mm. 
Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny. Powinny one 
zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podłoże i 
wykładzinę. 
Do spawania wykładzin PCV należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do 
koloru spawanej wykładziny, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej; średnica sznura spawalniczego powinna wynosić 4-5 
mm. 
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 18o C i 
powinna być zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w 
okresie wysychania kleju. 
Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PCV i kleje, należy dostarczyć do pomieszczeń, w których 
będą stosowane, co najmniej 24 godz. przed układaniem. 
Przed instalacją należy wybrać rolki wykładziny wg numerów fabrycznych. Należy zachować etykiety fabryczne 
wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji. W miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Należy 
je przechowywać w pozycji pionowej. 
Ewentualne wady towaru należy zgłaszać u dystrybutora. Zgłoszenie powinno zawierać kody barw i numer rolki, które 
są umieszczone na etykiecie rolki. 
Instalacja 
Wykładzina PCV powinna być na 24 ha. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do 
wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podłożu tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, 
które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podłoża i wykazują deformację (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą 
być przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji  
dystrybutora jako wadliwe. 
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18˚C). Dopiero wtedy należy 
przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości należy rozłożyć je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się 
naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy. 
Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny i w 
instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny być nanoszone na podkład 
równomierną warstwą, przy użyciu packi ząbkowanej. 
Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) należy nanosić na podłoże i spod wykładziny za pomocą 
packi gładkiej. Powinny one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny 
oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykładzinę. 
Wykładziny PCV powinny być przyklejone do podłoża całą powierzchnią, zapewniając posadzce mocne i trwałe 
związanie z podłożem. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci 
fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy PCV itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy 
niezwłocznie usunąć. 
Arkusze wykładziny należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm. 
Powierzchnia posadzki z wykładziny PCV powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności badane przez 
przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne 
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odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/ 1mm i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. 
Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą arkuszy wykładzin, arkusze 
należy odwracać tak, by po zamontowaniu wykładziny prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi. 
W pomieszczeniach narażonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich 
wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki między arkuszami wykładzin PCV powinny być spawane. 
Spawanie spoin jest również wymagane w przypadku posadzek z wykładzin PCV antyelektrostatycznych. Spoiny 
spawane nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza, sznur 
spawający należy ściąć równo z powierzchnią posadzki. 
Do spawania wykładzin PCV należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do 
koloru spawanej wykładziny, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej; średnica sznura spawalniczego powinna wynosić 4-5 
mm. 
Posadzki z wykładzin PCV antyelektrostatycznych należy wykonać ściśle według projektu, który powinien uwzględniać 
rozmieszczenie sieci uziemiającej oraz wykładziny PCV, a także szczególne zalecenia. 
Do przyklejania taśm sieci uziemiającej oraz wykładziny antyelektrostatycznej należy stosować specjalne kleje 
prądoprzewodzące. Spoiny między arkuszami wykładzin powinny być spawane. 
Uwagi ogólne 
Należy używać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych i stosować się do wskazań ich producenta. 
Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego za pomocą końcówki do spawania 
termicznego. 
W celu usunięcia zgrzewu należy stosować specjalny „nóż księżycowy”. 
5.5. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych 
– sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków zastosowanego systemu. 
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 robot 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 robot (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Wszystkie wykładziny winny posiadać atesty ITB, PZH oraz klasyfikacje ogniowe. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robot jest jednostka zgodna z SIWZ. 
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 lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez  
ocenę wzrokową. 
9. Podstawa płatności 
Na zasadach określonych w SIWZ. 
10. Przepisy związane 
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 
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PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania. 
Instrukcja układania wykładzin podłogowych typu tarket 
PN-EN 649:2011 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku) 
winylu. 
PN-EN ISO 717-2:2013 - Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych 
PN-EN ISO 24340:2012 - Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie grubości warstw 
PN-EN ISO 24346:2012 - Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie grubości całkowitej 
PN-EN 685:2005 - Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe – Klasyfikacja 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
SST – 12 
Kod CPV – 45223100-7        MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH 
 
Spis treści 
1. WSTĘP  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  
4 TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1.  WSTĘP 
1.1  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane dla zadania  pt.:  
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem  dla zadania: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  
SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY 
ULICY MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji następujących 
robót: 
-  poręcze schodowe 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie elementów stalowych i obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż elementów stalowych . 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania 
ogólne". 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Materiały – wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST–00 Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami SST. 
2.2.  STAL KONSTRUKCYJNA 
2.2.1. Wyroby prefabrykowane 
Pochwyty stalowe – stal 0H18N9 o fakturze stali szczotkowanej 
2.2.2.  ŁĄCZNIKI 
-  kotwy stalowe ekspresowe do betonu 
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Wszystkie łączniki powinny posiadać atesty 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów stalowych powinien dysponować m.in.: . 
spawarkami, 
palnikami gazowymi, 
żurawiami samochodowymi  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 
4.  TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, aby 
podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość uszkodzenia powłok 
ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej zaleca się łączyć w zespoły i transportować w 
pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca się prowadzić w możliwie dużych zespołach konstrukcyjnych o 
podobnej masie. 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1,  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-B-06200:1997 
Klasy konstrukcji stalowych ze względu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008. 
Przygotowanie i obróbka elementów 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być sprawdzone pod 
względem: 
gatunku stali, 
asortymentu, 
własności, 
wymiarów i prostoliniowości. 
5.2.  Scalanie elementów 
Montaż elementów stalowych na budowie 
Przed przystąpieniem do montażu elementów, Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia powłok ochronnych 
(ewentualnie je uzupełnić) zapoznać się z protokółem odbioru elementów od Wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Przed przystąpieniem do montażu elementów na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować: 
położenie osi elementów stalowych 
prawidłowość wykonania podpór 
Po wykonaniu montażu należy skontrolować: 
położenie osi elementów stalowych 
niweletę punktów charakterystycznych, 
5.3. Wykonanie połączeń na łączniki mechaniczne 
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Części łączone powinny 
być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jeżeli docisk 
części nie jest wymagany w projekcie. 
Śruby powinny być dokręcane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od środka każdego złącza wielośrubowego, ale nie 
powinny być przeciążane. Za „pierwszy opór” należy uważać dokręcenie „siłą jednej ręki” zwykłym kluczem (bez 
przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskać. 
5.5. Poręcze 
Po obu stronach pochylni należy zainstalować poręcze na wysokości 75 i 90 cm od poziomu pochylni. 
Odstęp między poręczami musi wynosić od 1 m do 1,1 m z na początku i końcu pochylni, należy poręcze przedłużyć 
przynajmniej o 30 cm poza bieg pochylni. Część chwytna poręczy powinna mieć średnicę 3,5-4,5 cm i znajdować się 
minimum 5 cm od ściany bądź innej przeszkody oraz powinna być umieszczona w sposób uniemożliwiający jej 
obracanie. Poręcze przy schodach i na spoczniku powinny być równoległe do nawierzchni. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej SST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne. 
6.2.1. MATERIAŁY  
Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w 
niniejszej ST. 
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta: 
Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy 
Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości 
Stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i opakowanie 
Ważność terminów gwarancyjnych stosowania 
Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości 
ELEMENTY STALOWE 
Wykonanie i montaż elementów stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej SST. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom podanym w 
niniejszej SST. 
6.2.2.  Kontrola w czasie transportu  
sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 
6.2.3.  Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować 
stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania 
zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy 
stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 
wykonanie i kompletność połączeń 
kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inspektor wpisem do Dziennika Budowy. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST–00   Wymagania ogólne. 
Dla konstrukcji nowej jednostką obmiarowa jest m (metr) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej konstrukcji jako 
całości, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
 
 8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Do odbioru końcowego w Wytwórni, Wytwórca przekłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa kontroli 
laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, świadectwa jakości materiałów, 
dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego. 
Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za 
wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach 
lub w punktach niniejszej SST dały wyniki pozytywne 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 
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6.2.1.    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH 
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem  dla zadania: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  
SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY 
ULICY MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 
 
 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 
CZĘŚĆ I :   
WYMAGANIA OGÓLNE   
CZĘŚĆ II :   
ST 00 –INSTALACJE C.O.   
ST 01 - INSTALACJE WOD - KAN   
 
CZĘŚĆ I  
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru zewnętrznych i wewnętrznych instalacji 
sanitarnych dla Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem  dla zadania: PRZEBUDOWA 
ORAZ REMONT  SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ 
NR 18 PRZY ULICY MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 
 instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 
 instalacje ogrzewania 
1.2.  Roboty towarzyszące i specjalne 
Na Wykonawcy spoczywa wykonanie świadczeń towarzyszących nawet jeśli nie są one wymienione w umowie i 
przedmiarze robót . Należą do nich : 
 pomiary do rozliczenia robót wraz z dostarczeniem niezbędnych w tym celu urządzeń, 
 działania zgodne z warunkami bhp, 
 zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników, 
 bezpieczne składowanie i wywóz materiałów rozbiórkowych i odpadowych, 
 ubezpieczenie robót do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialności Cywilnej, 
 ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w rejonie prowadzenia 

robót, zarówno dla pracowników zatrudnionych na budowie, jak i osób odwiedzających budowę. 
1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST, 
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wytycznymi i poleceniami wynikającymi z nadzoru autorskiego projektantów. 
Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać razem ze specyfikacją wykonania i odbioru zawartych w pozostałych 
branżach towarzyszących, a w szczególności z branżą architektoniczną. 
.1.31. 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 egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów geodezyjnych pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
1.3.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 
1.3.3. Zgodność robot z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 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 porozumieniu z autorami opracowania. 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 
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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. 
Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w przypadku niemożności ich pozyskania) 
przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Zmiany wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru, Zamawiającego 
i Projektanta. 
1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności i innych.  
1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca będzie 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 środowiska pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 
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 robot albo przez personel wykonawcy. 
1.3.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robot. 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 i stosowne 
służby lokalne. 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 robot w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i stosownych służb lokalnych 
1.3.8. 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. 
1.3.9. Ochrona i utrzymanie robot 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.3.10. 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 robot. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 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. 
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2. MATERIAŁY 
Wykonawca będzie stosował tylko materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami na ten temat. Wykonawca musi posiadać i okazywać Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające 
autentyczność i legalność stosowanych materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 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. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby materiały, które są zgodne z w szczególności z : 
Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 wraz z późniejszym 
zmianami 

 Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) 

 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
89/106/EWG. 

oraz posiadają : 
 pozytywną opinie PZH 
 aktualne terminy ważności 
 pozostałe dokumenty (indywidualne dokumentacje techniczne, rekomendacje, badania, atesty) 

Co najmniej na pięć tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych 
materiałów oraz aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robot, w których znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i 
zostanie usunięty na koszt Wykonawcy oraz niezapłacony. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Inspektora, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Należy 
bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. 
3.  SPRZĘT 

Roboty będą wykonywane ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi oraz sprzętu. Sprzęt musi spełniać 
odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 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. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robot wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
  ewentualne propozycje optymalizacji lub zmian do projektu zagospodarownia placu budowy, technologii lub projektu 
organizacji budowy 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wytynymi nadzoru autorskiego. 
5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robot określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru 
5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
5.6. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca na zasadach umownych 
6. KONTROLA JAKOŚCI 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 robot, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robot, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań 
materiałów oraz robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot 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 przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących sprzętu oraz pracy personelu. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem robot 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. Zamawiający ma prawo każdorazowo dokonać badań próbek 
materiałów i urządzeń niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę. 
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. Zamawiający ma prawo każdorazowo dokonać 
badań próbek materiałów i urządzeń niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę. 
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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 robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami 
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor  
6.7. Dokumenty budowy 
6.7.1. 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. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, 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 robot, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robot, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot 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 robot, . 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 
- 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 robot. 
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.  
6.8.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robot- nie 
musi być prowadzony.  
6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wcześniej, następujące dokumenty: 
a) zezwolenie na rozpoczęcie robot, 
b) pozwolenie na budowę, . 
c) protokoły przekazania terenu budowy, 
d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
e) protokoły odbioru robot, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) operaty geodezyjne, 
h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
i) inne dokumenty mające związek prowadzonymi pracami budowlanymi, a nie wymienione powyżej. 
6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w 
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formie przewidzianej prawem. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy kierownik budowy powinien 
niezwłocznie złożyć do organu nadzoru budowlanego stosowane oświadczenie informujące o fakcie utraty dziennika 
budowy.  Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot 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 robot podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru, na piśmie. Obmiar gotowych robot będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą umową lub ustalenia mi z Inspektorem Nadzoru. Sposób rozliczeń będzie 
prowadzony wg szczególnych ustaleń wynikających z umowy bez względu na prowadzoną książkę obmiarów. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
oraz przedmiarze robot. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeśli 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 robot. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi końcowemu, 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
t) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robot oraz ilości tych 
robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robot 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 robot 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 robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się 
dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru 
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot 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 robot z 
dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot 
poprawkowych lub robot uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
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przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych robot 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 robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku 
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
 protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ), 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot 

właścicielom urządzeń, 
 wyniki przeprowadzonych prób 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robot. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot 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 robot związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. Odbiór po upływie okresu rękojmi i  
 
gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i raportów z użytkowania obiektu w 
okresie rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4. "Odbiór końcowy". 
9.  WARUNKI PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa łączna zaoferowana przez Wykonawcę jako suma cen jednostkowych 
skalkulowanych za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót .Roboty nie ujęte w dokumentacji, 
a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w cenie 
ofertowej Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych 
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 
 
2.1. CZĘŚĆ II : 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
2.2. ST 00 –INSTALACJE C.O. 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
2.2.1. 1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewania dla projektu : Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem  dla zadania: 
PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” 
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY ULICY MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 
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1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji grzewczej, wodnej, c.o. 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

1. instalacja c.o. z rur stalowych systemu zaciskowego, wyposażona w grzejniki stalowe-płytowe 
2. montaż armatury 
3. montaż izolacji termicznej 

Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji ogrzewczej obejmuje: 
4. zabezpieczenie miejsca robót, 
5. wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów,  
6. montaż rurociągów stalowych oraz przewidzianej armatury  
7. montaż rurociągów instalacji c.o.  z rur stalowych systemu zaciskowego wraz z montażem armatury 

przewodowej, 
8. montaż armatury grzejnikowej, 
9. montaż grzejników płytowych  
10. wykonanie izolacji przewodów, 
11. przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczególności w zakresie: 
 przejęcia terenu budowy, 
 przekazania Dokumentacji Projektowej, 
 zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
 zabezpieczenia terenu budowy, 
 ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, 
 ochrony przeciwpożarowej, 
 ochrony własności publicznej i prywatnej, 
 ograniczenia obciążeń osi pojazdów, 
 bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 ochrony i utrzymania robót, 
 stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru wraz z przepisami 

szczegółowymi dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w przypadku niemożności ich pozyskania) 
przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
2.2.2. 2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszą posiadać 
aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, 
przez normy europejskie lub posiadać certyfikaty zgodności wydane przez producenta. W przypadku braku norm 
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
specyfikacji. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wymagania dotyczące odstępstw materiałowych podano w punkcie nr 1.5. „Ogólne wymagania dotyczące robót”. 
2.2. Rury przewodowe 
2.2.1. Rury instalacyjne 
2.2.1.1. Rury stalowe. 

12. Dla instalacji ciepła technologicznego i dolnego źródła zastosować rury stalowe, czarne wg PN-80/H-74219 
lub alternatywnie rury stalowych łączone zaciskowo stalowe (stal węglowa 1.0034 ocynkowana na zewnątrz) . 

2.2.1.2  Rury instalacyjne stalowe systemu zaciskowego: 
W instalacji ogrzewczej c.o. należy zastosować rury i kształtki ze stali niestopowej o kodzie *E 220 CR2S4 (mat.n° 
1.0215) systemu zaciskowego. Złączki systemu Steelpres w rozmiarach od 15mm do 54mm są wykonane ze stali 
niestopowej o kodzie *E 275 +N (mat. 1.0225). Złączki systemu Steelpres w rozmiarach od 76,1mm do 108mm są 
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wykonane ze stali niestopowej o kodzie *E 235 (mat. 1.0308) oraz posiadają unikalna uszczelkę spłaszczoną po 
wewnętrznej stronie zapewniającą 20% większą powierzchnię uszczelniającą. Trójniki wykonane metodą 
hydrokształtowania, pozbawione są newralgicznych spawów. Bezszwowe trójniki mają następujące zalety: całkowite 
bezpieczeństwo poprzez brak jakiegokolwiek spawania, zmniejszenie oporów, redukcja hałasu, zmniejszone ryzyko 
kawitacji. 
2.2.2. Rury ochronne 
Jako tuleje ochronne zastosować rury ciśnieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN 13244-1:2004 i 
ZAT/97-01-001 lub stalowe. 
2.3. Elementy montażowe 
Jako elementy montażowe należy zastosować: 
 łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 
 łączniki i kształtki gwintowane/przejściowe systemu producenta rur, 
 uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową. 

Połączenie rurociągów stalowych wykonać jako spawane lub systemowe. Natomiast połączenia urządzeń i armatury 
wykonać jako gwintowane lub kołnierzowe. 
2.4. Grzejniki. 
2.4.1. Grzejniki płytowe. 
W instalacji c.o. zastosować grzejniki płytowe stalowe, w kolorze białym,  boczno oraz dolnozasilane. 
Zastosowano grzejniki : dopuszczone do stosowania na podstawie deklaracji własności użytkowych zgodnej z Rozp. 
PE i R (UE) Nr 305/2011 (CE) i wymaganiami opartymi o normy EN 442-1:2014 i EN 442-2:2014. Wykonane z blachy 
stalowej zimnowalcowanej zgodnej z normą EN 442-1:2014 przetłoczeniami o skoku co 40 mm w dwóch 
podstawowych modelach: z podłączeniem bocznym oraz z zaworowe z podłączeniem dolnym. Grzejniki zaworowe 
posiadają wbudowaną wkładkę zaworową i dostarczane są z konkretną, dopasowaną do mocy grzejnika fabryczną 
nastawą wstępną kv oznaczoną odpowiednim kolorem pierścienia regulacji. Istnieje możliwość fabrycznego 
wyposażenia we wkładki o niskim kv Gruntowanie powierzchni grzejników powłoką wg DIN 55900 cz.1 i malowanie 
elektrostatyczne powłoką wykończeniową wg DIN 55900 cz. 2. – obie powłoki utwardzane termicznie. Kolor 
standardowy RAL 9016 (inne kolory na zamówienie)  Wydajność cieplna potwierdzona badaniami przeprowadzonymi 
przez wiodące europejskie instytuty badawcze zgodnie z normą EN 442-2. Jakość grzejników kontrolowana na 
zasadach określonych w systemie ISO serii 9000 i potwierdzona międzynarodowym certyfikatem. Podłączenia: grzejniki 
zaworowe – 2 x GZ 3⁄4” i 4 x GW 1⁄2”, grzejniki z podłączeniem bocznym – 4 x GW 1⁄2”  

Grzejniki fabrycznie wyposażone w bezpieczną pokrywę górną i osłony boczne bez ostrych krawędzi, pakowane w 
osłonę powierzchni z tektury litej, osłonę narożników z tektury falistej i styropianową osłoną wkładki zaworowej, a 
następnie zabezpieczone folią termokurczliwą. 
Fabrycznie dołączone i pakowane z grzejnikiem konsole montażowe. 
Grzejniki zaworowe (za wyj. typu 11) bez zawieszek na tylnej ściance (odwracalne). 
Grzejniki z podłączeniem bocznym oraz zaworowe typ 11 z zawieszkami na tylnej ściance. 
Parametry pracy: 
maksymalne ciśnienie próbne: 1,3 MPa 
maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa 
maksymalna temperatura zasilania: 110°C 
OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14000 oraz znak jakości ECO 
10 lat gwarancji 

2.5. Armatura 
Jako armaturę przewodową (odcinającą, regulacyjną, pomiarową) zastosować: 
 zawory regulacyjne, mosiężne,  
 zawory odcinające kątowe na podejściach do grzejników typ V, ze wstępną nastawą 
 zawory odcinające kulowe gwintowane do instalacji c.o., 
 odpowietrzniki automatyczne Ø15 montowane z zaworami odcinającymi. 

Do zastosowanej armatury winny być dołączone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne. 
2.5. Izolacje 
2.5.1. Izolacje antykorozyjne 
Dowolne materiały do wykonywania powłok malarskich odpornych na podwyższoną temperaturę do stosowania 
wewnątrz pomieszczeń, posiadające niezbędne atesty, certyfikaty i aprobaty. Materiały należy wykorzystać w okresie 
gwarancji przydatności. 
2.6.2. Izolacje termiczne  
Grubość Izolacji termicznej rurociągów należy wykonać zgodnie z: 
 zgodnie z PN-B-02421 oraz  z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami oraz opisem 

technicznym 
Zastosowano następujące rodzaje izolacji termicznej : 
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 rurociągi c.o. - Otulina z wełny skalnej. Otulina posiada okładzinę ze wzmocnionej zbrojeniem folii 
aluminiowej, specjalnie oznaczonej nazwą produktu i zakładkę samoprzylepną. 

o Klasa reakcji na ogień    A 2L-s1,d0 wyrób  
o Gęstość nominalna    100kg/m³  
o Maksymalna temperatura stosowania  ≤ 250°C  
o Opór dyfuzyjny pary wodnej   sd ≥ 200 m 

Temperatura [ C]    10  50  100  150 
λ [W/mK]     0,033  0,037  0,044  0,052 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być 
wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają tego przepisy, posiadające odpowiednie dopuszczenia i 
uprawnienia. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
2.2.3. 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 
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 przewidzianym terminie. 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. 
4.2. Rury przewodowe i ochronne 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną 
ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Rury 
należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich 
przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. Składowane rury nie powinny być 
narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie 
powinna przekraczać 30oC. 
4.3. Elementy montażowe 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w 
magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.4. Grzejniki 
Grzejniki powinny być transportowane w samochodach krytych w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem 
wszystkich instrukcji producenta dotyczących transportu. Podczas transportu i przeładunku i należy zwrócić szczególną 
uwagę na odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem. 
Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Grzejniki należy chronić przed 
kontaktem ze środkami żrącymi. Zaleca się składowanie na paletach w oryginalnych opakowaniach. Po zdjęciu z palet 
grzejniki ustawiać w pozycji pionowej. 
4.5. Armatura 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach zamkniętych w pojemnikach. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
4.6. Izolacje 
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Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 
suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a 
odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 
tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
Materiały do izolacje antykorozyjne przechowywać w wydzielonych pomieszczeniach zamkniętych z działającą 
wentylacją (przeznaczonych na magazyn materiałów łatwopalnych) w zamkniętych pojemnikach. Temperatura w 
miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
2.2.4. 5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w 
normach i wytycznych. 
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. 
5.2.  Montaż rurociągów 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Rurociągi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, łączone będą przez spawanie.  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Przewody prowadzić poziomo na podłożu betonowym w warstwach izolacji podłogowej – przewidziano spust wody 
przez przedmuch sprężonym powietrzem oraz odpowietrzanie miejscowe. Zachować normatywne odległości i 
usytuowanie w stosunku do pozostałych instalacji i wyposażenia budynku. 
Rozstaw podpór, zawieszeń, punktów stałych i ślizgowych na instalacji z rur z tworzyw sztucznych zgodnie z 
wytycznymi producenta rur.  
Kompensacja wydłużeń cieplnych naturalna na załamaniach trasy. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 
jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 
5.3. Montaż grzejników 
Grzejniki płytowe, stalowe należy montować w wytrasowanych miejscach do ściany zgodnie z instrukcją montażu 
producenta na wspornika z uwzględnieniem możliwości odpowietrzenia. 
Grzejniki łazienkowe/drabinkowe mocować w wytrasowanych miejscach do ścian zgodnie z instrukcją montażu 
producenta na wspornikach ściennych i mocować dodatkowo uchwytami. 
Minimalna odległość zamontowanego grzejnika od ściany - 5cm, od podłogi i parapetu - 7cm. 
Do czasu zakończenia robót montażowych grzejniki powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem powłok 
lakierniczych. 
5.4. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Przed wbudowaniem 
skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonej armatury. Sposób wbudowania armatury musi 
zapewniać kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na korpusie armatury.  Po zamontowaniu należy 
wykonać nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacją Projektową.5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Z próby 
szczelności należy sporządzić protokół. 
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5.6. Wykonanie izolacji 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i 
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk 
i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narządzi. 
5.6.1. Izolacje antykorozyjne. 
Przewody stalowe oczyścić do III stopnia czystości wg instrukcji KOR-3A i zabezpieczyć farbami termoodpornymi do 
2000 C poprzez pokrycie jedną warstwą farby gruntującej i dwoma warstwami farby kryjącej. 
Prace malarski wykonywać z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia. 
5.6.2. Izolacje termiczne. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 
powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narządzi. 
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, jeżeli jest wymagane, oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Możliwe jest odcinkowe wykonanie 
izolacji kanałów przed ich montażem z pozostawieniem nieizolowanych połączeń kanałowych, które zostaną 
zaizolowane po przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności. 
Powierzchnia kanału lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na 
powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie 
wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych i 
zimnochronnych powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 
powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Całość robót przeprowadzić zgodnie z instrukcją 
montażu producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone w ST, 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
sprzętu, pracy personelu. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania (odbiory międzyoperacyjne) 
mające na celu: 
 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 
 wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 
 przy wykonywaniu komór lub studzienek – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścianek, odwodnienie, 
 ustalenie składu betonu i zapraw, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie ułożenia przewodu, 
 badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 
 badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 
 badanie oznakowanie instalacji, 
 badanie regulacji instalacji ogrzewczej, 
 badanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację, 
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 sprawdzenie montażu armatury,  
 badanie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej, 
 badanie jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji, 
 badanie odpowietrzenia instalacji, 
 badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 
 badanie szczelności instalacji wodą zimną – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta, 
 regulacja na zimno i gorąco 
 badanie poprawności działania i szczelności instalacji na gorąco – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta.                                                          
Po wykonaniu instalacji wykonać próbę szczelności. 
Badanie szczelności  
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed  pomalowaniem elementów 
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, 
w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas 
badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. Badanie 
szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach 
uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji łub spowodowania nadmiernej jej korozji. dopuszcza się wykonanie 
badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego 
podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 
Próbę przeprowadzić zgodnie z wymaganiami opisanymi w  „Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – 2003 r” 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od Dokumentacji 
Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. 
Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i wymagania podane 
w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 
2.2.5. 7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z: 
 roboty przygotowawcze, 
 wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 
 roboty montażowe wykonania rurociągów ulegających zakryciu, 
 próby szczelności w/w przewodów. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 
7.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na 

sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 
 sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 
 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 
 sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych, 
 uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, 
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania 
zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
7.4.  Zawartość dokumentacji powykonawczej 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

 dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 
 szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
 rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i przekrojów) przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie 

urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w szczególności elementów odcinających i 
regulacyjnych), a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 
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 rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczególności wszystkimi zaworami 
regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z 
podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników, 

 listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic regulacyjnych), 
 certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, 

2.2.6. 8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
2.2.7. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
2.2.8. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Podstawowe akty prawne 
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane 
- Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z 
delegacji w/w ustawy), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz z 
rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz 
z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r. z 
późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami dotyczącymi szczegółowych przepisów BHP 
wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. z 
późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiororwym odprowadzeniu 
ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z 
delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229 
z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z 
późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 2004 r. 
z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003 
r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

10.2. Normy 
1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
2. PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania  w budownictwie            powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania. 

4. PN- 91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo”. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych .Wymagania. 

5. PN- 91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania. 

6. PN- 90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
7. PN- 90/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania. 
8. PN-EN-215:2002  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
9. PN-EN-442-1/1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
10. PN-EN-442-2 

/1999/A1/2002 
Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1). 
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11. PN-B-02421/2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,             
armatury i urządzeń.  Wymagania i badania odbiorcze. 

12. PN- 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody 

13. PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia. 

14. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
15. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
16. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
17. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
18. ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące 

w rurociągach z polipropylenu i jego kopolimerów. COBRTI INSTAL 1997 
19.       PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 
 10.3. Inne dokumenty 
1. 
  2. 
   
3. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, Arkady 1988 r. – 
Instalacje sanitarne i przemysłowe 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych – 2003 r. 
Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
ST 01 - INSTALACJE WOD - KAN 
(INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ ZIMNEJ i CIEPŁEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ) 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji wody użytkowej zimnej i ciepłej oraz kanalizacji wewnętrznej dla projektu : Wykonanie robót budowlanych 
związanych z przebudową i remontem  dla zadania: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  SALI GIMNASTYCZNEJ Z 
ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY ULICY MŁODYCH 
TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 
1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1 
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji wody użytkowej zimnej i ciepłej oraz kanalizacji 
wewnętrznej dla projektu. 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

 montaż instalacji wody zimnej z rur wielowarstwowych PEX/Al/PEX;  
 montaż instalacji ciepłej wody użytkowej z rur wielowarstwowych PEX/Al/PEX 
 montaż kanalizacji nadposadzkowej z rurociągów PVC  

Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji wodociągowej obejmuje: 
 zabezpieczenie miejsca robót, 
 demontaże istniejących instalacji podtynkowych będących w kolizji z projektowanymi przebiegami instalacji 

wodociągowej 
 wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów,  
 rurociągów z PEX/Al/PEX wielowarstwowych wraz z montażem armatury przewodowej, 
 wykonanie izolacji przewodów, 
 wykonanie niezbędnych obudów i drzwi rewizyjnych, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 2.  Część I : Wymagania ogólne 
2.2. Rury przewodowe 
W zależności od instalacji należy stosować: 
 w instalacji wody zimnej - rury wielowarstwowych PEX/Al/PEX  
 w instalacji ciepłej wody użytkowej – rury wielowarstwowych PEX/Al/PEX,  
 Dla instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej odprowadzającej ścieki sanitarne stosować rury 

kanalizacyjne PVC do zastosowań wewnętrznych typu PVC (HT)  
 jako tuleje ochronne zastosować rury ciśnieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN 13244-

1:2004 i ZAT/97-01-001 lub rurociągi stalowe 
2.3. Elementy montażowe 
Jako elementy montażowe należy zastosować: 
 łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 
 łączniki i kształtki zaciskane 
 łączniki i kształtki gwintowane/przejściowe, 
 uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową 

2.4. Urządzenia i przybory sanitarne 
Instalacja w budynku z istniejącym węźlem wodomierzowym ma być wyposażona w urządzenia wyszczególnione i 
opisane w Dokumentacji Projektowej oraz w instalacji należy zastosować: 

 miski ustępowe, porcelanowe, wiszące na stelażach systemowych 
 umywalki wiszące bez postumentów, 
 brodziki + kabiny prysznicowe z plexi, 
 wpusty podłogowe, z zasyfonowaniem, 

Szczegóły białego montażu zgodnie z PBW branży architektura. 
Do zastosowanych przyborów winny być dołączone wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne. 
2.5. Armatura 
Jako armaturę czerpalną/wypływową należy zastosować: 

 zawory kątowe, niklowane do płuczek ustępowych Ø15,  
 stojące baterie umywalkowe w normalnym standardzie podłączane z zastosowaniem węży elastycznych i 

zaworów niklowanych, kątowych, – zgodnie z PW architektura 
 zawory czerpalne ze złączką do węża Ø15, 

Ze względu na  charakter budynku i zastosowana armatura powinna spełniać po stronie zużycia wody co najmniej : 
 baterie umywalkowe z mieszaczem centralnym i przyciskiem czasowym – 3,0 l /min przy p=3,0 bar 
 baterie natryskowe z mieszaczem centralnym i przyciskiem czasowym – 6,0 l/min przy p=3,0 ba 
 spłukiwanie miski ustępowej -  4/2 l/min 
 Szczegóły białego montażu wg branży architektonicznej. 

Jako armaturę przewodową (odcinającą, regulacyjną, pomiarową) zastosować: 
 Zawory odcinające kulowe (do DN50)– PN16, temperatura pracy 0÷80°C; obudowa z mosiądzu 

chromowanego 
 Zawory termostatyczne do instalacji cyrkulacji np TA –Therm lub równoważny. 
 Termometry : bimetaliczne ; -10°÷100°C z podziałką co 2.5°C ; średnica korpusu min. 100mm 
 odpowietrzniki automatyczne Ø15 PN10; tmax=120°C;  

Do zastosowanej armatury winny być dołączone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne. 
2.6. Izolacja termiczna 
Grubości izolacji termicznej rurociągów należy wykonać: 

- zgodnie z PN-B-02421 oraz  z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami oraz opisem 
technicznym opracowania. 
 rurociągi c.w.u.- Izolacja z pianki polietylenowe o zamkniętej strukturze komórkowej, z samoprzylepnym 

systemem zamknięć, z zastosowaniem w technice grzewczej i sanitarnej 
o Przewodność cieplna (EN ISO 8497): 
o 0,035 W/mK przy 10 °C 
o 0,038 W/mK przy 40 °C 
o 0,041 W/mK przy 70 °C 
o Właściwości pożarowe: BLs1d0 (EN 13501-1) 
o Zakres temperatur: od 0°C do +100 C (EN 14707) 

3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 3.  Część I : Wymagania ogólne 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 4.  Część I : Wymagania ogólne 
4.2. Rury przewodowe i ochronne 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.  
Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie 
ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. Składowane rury nie powinny być 
narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie 
powinna przekraczać 30oC, 
4.3. Elementy montażowe 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w 
magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.4. Urządzenia 
Urządzenia powinny być transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nośności i gabarytach w oryginalnych 
opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta dotyczących transportu. Podczas transportu i 
przeładunku i należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym 
przemieszczeniem. 
Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Zaleca się składowanie w oryginalnych 
opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta podanych w formie opisu na opakowaniach lub ujętych 
w dostarczonej dokumentacji techniczno-ruchowej. Elementy małogabarytowe należy przechowywać w pojemnikach. 
4.5. Armatura 
Transport armatury i elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w 
magazynach zamkniętych w pojemnikach. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
4.6. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 
suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z tworzyw sztucznych, ponieważ materiały 
te nie są odporne na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a 
odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 
tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 5.  Część I : Wymagania ogólne 
5.2.  Montaż rurociągów 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Rurociągi z rur stalowych, ocynkowanych łączone będą kształtkami gwintowanymi.  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Przewody prowadzić ze spadkami umożliwiającymi spust wody w najniższych punktach instalacji oraz odpowietrzenie 
przez punkty czerpalne zachowując normatywne odległości usytuowanie w stosunku do pozostałych instalacji i 
wyposażenia budynku. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 
jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 
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Przewody prowadzone w bruzdach ściennych należy prowadzić ze spadkiem w kierunku przyborów i zabezpieczyć 
otulinami wg pkt 2.6. Po montażu, próbach ciśnieniowych i zaizolowaniu wypełnić bruzdy – grubość warstwy zaprawy 
nad rurą – min. 3 cm. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Przewody prowadzić ze spadkami zgodnymi z Dokumentacją Projektową z zachowaniem wymagań normy PN-92/B-
01706.  
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 
jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  
Przejścia przez przegrody określone stanowiące oddzielenie pożarowe należy wykonywać z zastosowaniem 
wyszczególnionych elementów ochrony p.poż. stosując się do instrukcji montażu producenta.  
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 
5.3. Montaż urządzeń 
Montaż urządzeń w miejscach zgodnych z Dokumentacją Projektową z zachowaniem wymagań dokumentacji 
techniczno-ruchowej i instrukcji montażu producentów. 
5.4. Montaż armatury, osprzętu i przyborów sanitarnych 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonej armatury. 
Montaż przyborów ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy oraz ze sztuką budowlaną. Przed 
wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonych elementów. Przy wbudowywaniu 
zachować szczególną ostrożność. 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdej instalacji oddzielnie. 
Ciśnienie wykonania próby p=10 bar. 
Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z wytycznymi producentów oraz zgodnie z „Wymagania techniczne COBRI INSTAL 
Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowej – 2003 r.” 
Tabela poniżej 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół i przedłożyć do akceptacji inspektorowi nadzoru. 
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5.6. Wykonanie izolacji termicznej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i 
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 
powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narządzi. 
Łączenie izolacji wykonać z zastosowaniem foli samoprzylepnych będących integralną  częścią systemu izolacji (otulin) 
oraz poprzez klejenie klejem systemowym. Sposób izolowania kolan, trójników, armatury zgodnie z wymaganiami 
producenta systemu w technologii jednorodnej z izolacji odcinków prostych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 6.  Część I : Wymagania ogólne 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
 umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 
 wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 
 przy wykonywaniu komór lub studzienek – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścianek, odwodnienie, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie ułożenia przewodu, 
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
 badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
 badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 
 badanie oznakowanie instalacji, 
 badanie zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 
 badanie zabezpieczeń przed możliwością pogorszenia jakości wody, 
 badanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację, 
 badanie zabezpieczeń przed możliwością powstania przepływów zwrotnych, 
 sprawdzenie montażu armatury, 
 badanie szczelności instalacji wodą zimną – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta, 
 badanie szczelności instalacji wodą ciepła – dla instalacji c.w.u. – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta, 
6.2.3. Badanie szczelności 
Po wykonaniu instalacji wykonać próbę szczelności instalacji wody próby = 1,0 MPa 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed  pomalowaniem elementów 
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, 
w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas 
badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. Badanie 
szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach 
uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji łub spowodowania nadmiernej jej korozji. dopuszcza się wykonanie 
badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego 
podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 
Próbę przeprowadzić zgodnie z wymaganiami opisanymi w  „Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 7. Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – 2003 r” 
6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od Dokumentacji 
Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. 
Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i wymagania podane 
w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 8.  Część I : Wymagania ogólne 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z: 
 roboty przygotowawcze, 
 wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 
 roboty montażowe wykonania rurociągów ulegających zakryciu, 
 próby szczelności w/w przewodów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 
7.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
 badanie szczelności całej instalacji, 
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 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, 
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania 
zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
8. OBMIAR ROBÓT 
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 7.  Część I : Wymagania ogólne 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 9.  Część I : Wymagania ogólne 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Podstawowe akty prawne 
 1. 
 
 
 
 2. 
   
 
  
3. 
   
 
 
 
  4. 
 
  5. 
 
 
 
 
  6. 
 
  7. 
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane 
- Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z 
delegacji w/w ustawy), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz z 
rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz 
z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r. z 
późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami dotyczącymi szczegółowych przepisów BHP 
wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. z 
późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiororwym odprowadzeniu 
ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z 
delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229 
z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z 
późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 

10.2. Normy 
1. PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór PN. 
   
2. PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN. 
3. PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia. 
4. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 

rysunkach. 
5. PN-B-01706:1992 

+Az1:1999 
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu        + Zmiana Az1 

6. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
7. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem. 
8. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
9. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. 
10. PN-71/B-10429 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
11. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
12. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
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ocynkowanych. 
13. PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
14. PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
15. PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko 

składanym.  
16. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
17. PN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych.  

Część 1: Wymagania ogólne. 
18. PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zabezpieczających przed przepływem zwrotnym. 

19. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
20. ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące 

w rurociągach z polipropylenu i jego kopolimerów. COBRTI INSTAL 1997 
21. PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. 

Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni 
funkcjonalnych. 

10.3. Inne dokumenty 
1. 
 
 2. 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowej – 2003 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, Arkady 1988 r. – 
Instalacje sanitarne i przemysłowe 
 
 
 

6.2.2.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH 
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem  dla zadania: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  
SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY 
ULICY MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 
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Zestawienie warunków równoważności .................................................................. 
. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej. 
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane - instalacja wentylacji mechanicznej dla Wykonanie robót 
budowlanych związanych z przebudową i remontem  dla zadania: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  SALI 
GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY ULICY 
MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 
1.3. Zakres Robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykonawstwa 
robót w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, ich kontroli oraz odbioru w modernizowanym budynku. 
1.4. Określenia podstawowe Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego 
części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 
zewnętrznego, będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. Instalacja 
wentylacji mechanicznej - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i 
rozprowadzenia powietrza Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej 
przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - 
intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, 
poziomu hałasu - w strefie przebywania ludzi. Strefa przebywania ludzi - część przestrzeni pomieszczenia do 
wysokości 2 m nad podłogą, a także nad pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji 
wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnić warunki mikroklimatu pomieszczenia. Mikroklimat pomieszczenia - 
warunki klimatyczne istniejące w pomieszczeniu, będące wynikiem jednoczesnego oddziaływania stopnia czystości, 
składu chemicznego, temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza, a także otaczających przegród. 
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z 
tej przestrzeni. Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego - strumień powietrza zewnętrznego, który ze 
względów higienicznych należy doprowadzić do osób przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania 
odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeżości powietrza, odprowadzenia 
przykrych zapachów i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartości tlenku węgla i dwutlenku węgla. Krotność 
wymian powietrza - ilość wymian powietrza - liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba 
określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości 
pomieszczenia. Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego - wartości liczbowe temperatury i wilgotności 
względnej i innych pochodnych parametrów powietrza zewnętrznego, które należy przyjmować w danej miejscowości 
przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego - wartości 
liczbowe temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, które należy 
przyjmować- w funkcji przeznaczenia i trybu użytkowania pomieszczeń - przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i 
klimatyzacji. Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych, mające na celu zmianę 
jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza 
polegające na podwyższaniu jego temperatury Ogrzewanie powietrza wstępne - w klimatyzacji ogrzewanie powietrza 
przed podaniem go innym procesom uzdatniania pod względem cieplnym lub wilgotnościowym Ogrzewanie powietrza 
wtórne - w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego pod względem cieplnym l/lub wilgotnościowym 
przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu 
jego temperatury Nawilżanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci 
Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych 
Czerpnia wentylacyjna element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne Wyrzutnia wentylacyjna 
element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz Przewód wentylacyjny element o zamkniętym 
obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze Przepustnica 
zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny, pozwalający na zamknięcie lub na 
regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu 
Tłumik akustyczny element wbudowany w urządzenie lub w przewód mający na celu zmniejszenie hałasu 
przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów Nawiewnik element lub zespół, przez który powietrze napływa do 
wentylowanej przestrzeni Wywiewnik- element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 
Otwór wentylacyjny otwór wyposażony w obudowę lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni wentylowanej mający 
na celu zapewnienie przepływu powietrza między pomieszczeniami Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 
wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów • Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. • Materiały, z których 
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wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom 
stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej. • Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów 
urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. • Powierzchnie obudów 
powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. • Szczelność połączeń 
urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. • 
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. • 
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń 
związanych z pracami konserwacyjnymi. • Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z 
instrukcją producenta. • Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  
2.2.1. Przewody wentylacyjne • Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej • 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez 
wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych 
wad. • Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 
i PN-EN 1506. • Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. • 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. • 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 76002. • Elastyczne 
elementy służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z nawiewnikami lub wywiewnikami powinny być 
wykonane z materiałów co najmniej trudnozapalnych, posiadać długość nie większą niż 1,5 m, przy czym nie mogą być 
prowadzone przez przegrody budowlane. • Kanały wentylacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego należy wyposażyć w klapy ppoż. o odporności ogniowej równej odporności przegrody. W 
przypadku lokalizacji klapy ppoż. poza przegrodą oddzielenia pożarowego odcinek kanału pomiędzy klapą, a przegrodą 
należy obudować elementami o klasie odporności ogniowej równej odporności przegrody. • Kanały przechodzące 
tranzytem przez strefę pożarową, której nie obsługują należy zabezpieczyć klapami pożarowymi lub obudować w klasie 
odporności ogniowej przegród. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej Prostokątne typu A/I o : a) 
obwodzie do 1000 mm b) obwodzie do 1400 mm c) obwodzie do 2000 mm Przewody wentylacyjne blaszane należy 
wykonywać z blach lub taśm stalowych ocynkowanych wg. norm: PN-B- 03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-92125-Blachy i taśmy ocynkowane. Do wykonywania przewodów 
wentylacyjnych używa się cienkościennej blachy walcowanej na zimno lub na gorąco. Stosowanie w produkcji blach o 
minimalnych grubościach możliwe jest wyłącznie z równoczesnym stosowaniem technologii usztywnień płaszcza 
zapewniającej wymaganą sztywność i szczelność oraz nieobniżającej warunków przepływu powietrza i akustyki 
przewodów. Połączenia blach w przewodach prostokątnych należy wykonywać zamkami blacharskimi na zakładkę. 
Przewody powinny być z materiałów niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawiać mały opór dla przepływu 
powietrza, być szczelne i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, mieć estetyczny wygląd zewnętrzny. 
Zasadnicze części - prostki i kształtki - sieci przewodów wentylacyjnych można zestawić w następujących grupach : - 
prostki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz długości, - dyfuzory (zwężki) stanowiące przejście 
z przekroju kołowego na kołowy, z kołowego na prostokątny lub z prostokątnego na prostokątny lub z prostokątnego na 
prostokątny o danych średnicach ( mniejszej i większej) lub wymiarach przekrojów oraz wysokości; dyfuzory mogą być 
osiowe proste lub ukośne. - kolana - łuki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu 
krzywizny, kącie zmiany kierunku - odsadzki, czyli połączenia dwóch półłuków, - trójniki o danych średnicach lub 
wymiarach przekrojów poprzecznych przewodu głównego, przelotu i odgałęzienia, o danej długości korpusu, o danym 
kącie zbieżności ścianek korpusu i kącie odgałęzienia. Materiał i sposób wykonania poszczególnych części przewodów 
wentylacyjnych powinny zapewniać łatwość ich montażu i konserwacji. Mocowanie akcesoriów dodatkowych lub 
elementów usztywniających powinno być wykonane metodami nieniszczącymi powłoki ochronnej. Ścianki kanałów 
prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się więcej niż o 20mm. W celu 
zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili 
usztywniających. Przy produkcji maszynowej przewody i kształtki o przekroju prostokątnym o obwodzie do około 700 
mm wykonuje się z jednym szwem narożnym kątowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami kątowymi 
położonymi na przeciwległych narożnikach, a przy obwodzie większym od 1400 mm - z czterema szwami kątowymi. 
Dla trójników kąt między przewodem głównym i odgałęzieniem może wynosić 15, 30, 45, 60 lub 90°. Promie ń 
krzywizny łuków przyjmuje się równy 1,5 do 2,0 średnic przewodu kołowego lub 1,5 do 2,0 szerokości boku, którego 
płaszczyźnie występuje zagięcie przewodu. Długość odcinków przewodów wykonanych z blachy stalowej określona jest 
warunkami ich transportu, lecz nie dłuższa niż 2m. Ścianki przewodów blaszanych nie mogą mieć widocznych załamań 
i wgnieceń. Przewody wentylacyjne blaszane należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami 
atmosferycznymi. Przewody muszą być wykonane z materiału o odpowiedniej jakości, zgodnie z projektem. Zmian 
dotyczących materiału można dokonać jedynie za zgodą projektanta i Inwestora. Poszczególne prostki, kształtki i inne 
elementy przewodów znakuje się farbą szybko schnącą, aby ułatwić ich kompletowania na miejscu montażu. 
Znakowanie elementów należy przeprowadzać bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole zachowały się w 
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czasie transportu, składowania i montażu. Przed wysłaniem na miejsce montażu przygotowane w warsztacie elementy 
podlegają dokładnemu sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby uniknąć trudności przy łączeniu ich w trakcie montażu. 
Wymiary elementów sprawdza się korzystając z szablonu lub przez wstępne skompletowanie odcinków instalacji. 2.2.2. 
Elementy instalacji wentylacyjnej Kratki wentylacyjne 1. Kratki wentylacyjne nawiewne żaluzjowe z przepustnicą 2. 
Kratki wentylacyjne wywiewne żaluzjowe z przepustnicą Kratki wentylacyjne służą do nawiewania i wywiewania 
powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nawiewnik działa poprawnie, gdy ukształtowanie przewodu 
przed nim umożliwia całkowite wypełnienie (bez oderwania od ścianek) tego przewodu strumieniem napływającego 
powietrza. Zapewnia to uzyskanie symetrycznego profilu prędkości strumienia nawiewnego i pozwala oczekiwać że 
rzeczywista charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniową. Kratki wentylacyjne składają się z profili stalowych 
lub aluminiowych, z których wykonana jest ramka i kierownice, łączników narożnych oraz tulejek nylonowych dla 
osadzenia czopów kierownic w ramkach. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez 
luzów, ale z możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Powierzchnie 
obudowy oraz kierownic nie mogą wykazywać wgnieceń i uszkodzeń mechanicznych. Wykończone powierzchnie 
elementów kratki powinny być gładkie, bez pęcherzy, odprysków i złuszczeń oraz zacieków. Powinny być pakowane w 
sposób zapewniający przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki wentylacyjne należy przechowywać w opakowaniu z 
tektury falistej w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Przepustnica jednopłaszczyznowa 
prostokątna, typu A, do przewodów stalowych. Przepustnice składają się z korpusu wykonanego z profilowanej blachy 
stalowej czarnej. Poszczególne części przepustnicy powinny być zabezpieczone przed korozją przez producenta. 
Przepustnice należy pakować w kartony i należy je przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Przepustnice wielopłaszczyznowe na wlocie świeżego powietrza są zamontowane na wlocie centrali 
przed filtrem wstępnym. Czerpnie powietrza Czerpnie wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej- obudowa, żaluzje, 
listwy. Czerpnie powietrza w zależności od miejsca i sposobu ich lokalizacji dzielą się na terenowe, ścienne i dachowe. 
Części rozłączne skręcane śrubami i nakrętkami wg dokumentacji technicznej producenta. 2.2.4. Izolacja cieplna i 
przeciwwilgotnościowa oraz okładzina ogniochronna przewodów wentylacyjnych • Izolacja cieplna, zastosowana w 
instalacjach wentylacyjnych, powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. • Należy 
stosować wełnę mineralną na płaszczu z folii aluminiowej zwracając szczególną uwagę na szczelność połączeń. 
Kanały muszą być izolowane razem z kołnierzami dla wyeliminowania powstawania mostków termicznych. • Okładzina 
ogniochronna kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej winna zapewnić odpowiednią klasę odporności ogniowej. 
2.2.5. Wentylatory powinny odpowiadać następującym warunkom: - charakterystyki techniczne wentylatorów powinny 
być zgodne z charakterystykami określonymi w dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie 
wydajności i spiętrzenia nie mogą przekraczać 5%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w założonym punkcie pracy 
nie może przekraczać nominalnej mocy silnika elektrycznego, - wentylatory powinny być dostarczone w stanie 
złożonym, - zespoły mające silniki elektryczne należy uziemić, - na wentylatorach dachowych należy zainstalować 
wyłączniki serwisowe. Wykonawca powinien: -dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości całej 
zamawianej partii materiału -dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót, 
-zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej partii materiału, 
zawierający następujące dane: a) nazwę i adres producenta b) datę i numer kolejny badania c) oznaczenia wg Polskiej 
Normy d) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie   
2.3. Składowanie materiałów Wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do montażu instalacji wentylacji powinny być 
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczeń pyłowych oraz gazów i par 
cieczy agresywnych chemicznie. Materiały i wyroby powinny być przechowywane w fabrycznych opakowaniach i 
zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym ( temperatura i wilgotność) - wg instrukcji 
producenta wyrobów i materiałów.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Wykonawca przystępujący do wykonywania instalacji wentylacji 
mechanicznej winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących odpowiednią jakość 
robót oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez kierownika Budowy  
4. TRANSPORT Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio 
przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót 
wentylacyjnych Zaleca się dostarczenie elementów wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
Dotyczy to głównie dużych, ciężkich elementów. Skład elementów wentylacyjnych powinien spełniać następujące 
warunki : - znajdować się możliwie blisko miejsca montażu, - mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów 
z zakładu wytwórczego, -mieć urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów. Przywiezione ze składu na 
miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia wentylacyjne kompletuje się zgodnie z rysunkami montażowymi, 
według symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zakładzie wytwórczym. Elementy połączeń 
wentylacyjnych nie wymagają opakowania. Do transportu, połączenia jednego typu i wielkości powinny być 
skompletowane i związane w wiązki. Wiązki jednakowych elementów połączeń powinny być oznakowane przy pomocy 
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trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy połączeń należy przechowywać w miejscach 
zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi. Elementy połączeń mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportowymi, lecz powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub 
samochodowym należy przestrzegać przepisów transportowanych. Poszczególne warstwy przewodów powinny być 
przełożone listewkami drewnianymi, płytami kartonowymi Ilość warstw przewodów powinna być każdorazowo ustalana 
w zależności od przekroju przewodów i ich długości oraz masy jednostki. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, 
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: - bezpieczeństwa konstrukcji, - 
bezpieczeństwa pożarowego, - bezpieczeństwa użytkowania, - odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 
oraz ochrony środowiska, - ochrony przed hałasem i drganiami, Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem 
oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno - budowlanych, a także 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę 
zapewnienia prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we 
właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno -budowlanych dotyczących warunków 
technicznych użytkowania obiektów budowlanych. Kierownik robót instalacyjnych powinien posiadać uprawnienia do 
wykonywania instalacji wentylacyjnych. Rozruch urządzeń powinien być wykonywany przez autoryzowany serwis lub 
firmę posiadającą autoryzację producenta urządzeń (na zasadach określonych w warunkach gwarancji). 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót  
5.2.1. Przewody wentylacyjne • Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. • Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy 
wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 
przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 
materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. • Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. • Izolacje 
cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji 
przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na 
przenikanie wilgoci. • Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie 
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. • Materiał podpór i podwieszeń 
powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. • Metoda podparcia lub 
podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. • 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 
wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. • Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno 
przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: a) przewodów; b) materiału izolacyjnego;   
c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic 
itp.;  
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie 
przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji. • Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji 
budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia. • Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 
obciążenia. • Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym 
punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. • 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 
obciążenia. • W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. • W 
przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna 
umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. • Podwieszenia kanałów powinny być wykonane poprzez wibroizolacyjne 
elementy systemowe.  
5.2.2. Możliwość czyszczenia instalacji Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów 
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji, umożliwiając oczyszczenie 
wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i 
elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to 
nawiewniki i wywiewniki oraz zaślepki kanałów i trójników. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia 
przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające 
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wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. 
Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. Nie należy 
stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie 
dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, 
pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach 
zamontowanych nad stropem podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, 
zamontowanych w przewodach urządzeń:  
a) przepustnice (z dwóch stron);  
b) klapy pożarowe (z jednej strony); c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym 
(z jednej strony); e) filtry (z dwóch stron); Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować 
w celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych). Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi 
nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 o, a w przewodach poziomych 
odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m.  
5.2.4. Wentylatory • Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, 
amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. • Podczas montażu 
wentylatora należy zapewnić: ■ odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi 
wirnika wentylatora; ■ równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; • Zasilenie elektryczne wirnika 
powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora.  
5.2.5. Filtry powietrza • Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 
konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. • Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. 
Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. • Sposób 
ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr. • Wkłady filtrujące należy 
montować po zakończeniu "brudnych" prac budowlanych.  
5.2.6. Nawiewniki i wywiewniki • Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale 
z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. • Nawiewników nie 
powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) 
mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. • Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone 
z przewodem w sposób szczelny. • Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną 
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. • Nawiewniki i wywiewniki 
powinny być zabezpieczone folią podczas "brudnych" prac budowlanych. • Nawiewniki i wywiewniki z elementami 
regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.  
5.2.7. Czerpnie • Konstrukcja czerpni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych. • Otwory wlotowe czerpni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, 
ptaków, liści itp.  
5.2.8. Przepustnice • Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w 
element umożliwiający trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym położeniu. • Mechanizmy napędu przepustnic 
nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. • 
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. 
Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. • Szczelność przepustnicy 
zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. • 
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST- „Wymagania ogólne". 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie 
możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji 
takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.  
6.2.1. Prace wstępne Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:  
a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);  
b) Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych;  
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych; d) 
Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;  
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku wypływu powietrza z 
nawiewników;  
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;  
g) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;  
h) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;  
i) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.  
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6.2.2. Procedura prac Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
Kontrola działania sieci przewodów  
a) Dostępność do sieci przewodów.  
b) Po zmontowaniu instalacji przewody podlegają badaniu szczelności zgodnie z normą B-76001:1996. Zaleca się 
wykonywanie badania szczelności przewodów w czasie montażu instalacji wentylacyjnej. Kontrola działania 
nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu  
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf 
sterowniczych Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: a) Wartości zadanej temperatury 
wewnętrznej;  
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;  
c) Działania włącznika rozruchowego;  
6.3. Pomiary kontrolne Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.  
6.3.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji 
spełnianych przez instalację winien być zgodny z określonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL - Zeszyt 
5 -„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" - pkt 5.5.1.  
6.3.2. Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli 
winien być zgodny z zakresem określonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" pkt 5.3.2.  
7. OBMIAR ROBÓT NIE DOTYCZY  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót Odbiór robót na podstawie wymagań PN EN 12599 Odbiorom podlegają 
następujące prace: - odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: odcinki kanałów 
przewidziane do obudowania, kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, transportujące 
powietrze zawierające czynniki szkodliwe dla zdrowia, jeśli istnieje niebezpieczeństwo przedostawania się go do 
pomieszczeń pobytu ludzi, pozostałe kanały - w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy stroną 
wykonującą a odbierającą,    
- wentylatory itp. urządzenia,  
- otwory w ścianach, stropach i dachach,  
- miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone wentylatory  
- miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,  
- przepustnice, montowane w niedostępnych przewodach powietrznych. Przy odbiorze urządzeń i elementów od 
producenta należy: - dokonać oględzin zewnętrznych, 
 - sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy,  
- sprawdzić wymiary główne, - sprawdzić sztywność konstrukcji,  
- sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic,  
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Manager Projektu 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu 
montażu i przeprowadzeniu prób, ma to na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, 
nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry.  
8.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, 
że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy 
przeprowadzić następujące działania:  
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, 
jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;  
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;  
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;  
d) Sprawdzenie czystości instalacji;  
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. W szczególności należy wykonać 
następujące badania:  
8.2.1. Badanie ogólne  
a) Dostępności dla obsługi;  
b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;  
c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;  
d) Kompletności znakowania;  
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok ogniochronnych itp.);  
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;  
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g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;  
h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób niepowodujący przenoszenia drgań;  
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.  
8.2.2. Badanie wentylatorów  
a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;  
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);  
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);  
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;  
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;  
f) Sprawdzenie zamocowania silników;  
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;  
h) Sprawdzenia poprawności połączenia wirnika z napędem. 
j) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); ) Sprawdzenie 
zgodności przepływu wentylatora z danymi na tabliczce znamionowej.  
8.2.3. Badanie filtrów powietrza  
a) Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi;  
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;  
c) Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;  
d) Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i prawidłowości poziomu płynu 
pomiarowego; 
 e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową);  
f) Sprawdzenie czystości filtra.  
8.2.4. Badanie czerpni powietrza Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi 
projektowymi.  
8.2.5. Badanie przepustnic Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie 
przeciwbieżne). 
8.2.6. Badanie sieci przewodów  
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową; b) 
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.  
8.2.7. Badanie nawiewników i wywiewników Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym 
projektowym.  
8.2.8. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych  
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji;  
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;  
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;  
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: - umiejscowienia, dostępu; - rozmieszczenia 
części zasilających i części regulacyjnych; - systemu zabezpieczeń; - wentylacji; - oznaczenia; - typów kabli; - 
uziemienia; - schematów połączeń w obudowach.  
8.2.10. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych  
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;  
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);  
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);  
d) Liczba użytkowników;  
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń (czas trwania i rodzaj);  
g) Inne źródła emisji (jeśli występują);  
h) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;  
i) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); j) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz 
poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;  
k) Klasa filtrów l) Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów);  
m) Sumaryczna moc cieplna, chłodnicza i elektryczna;  
n) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);  
o) Wymagana jakość wody zasilającej;  
p) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;  
q) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.  
8.2.11. Wykaz dokumentów inwentarzowych  
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;  
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;  
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c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat 
oprzewodowania odbiorników);  
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników;  
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym certyfikaty 
bezpieczeństwa); 
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy).  
8.2.12. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji  
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi instalacji 
wentylacyjnych w budynku;  
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu w eksploatacji;  
e) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, 
regulatory, styczniki, wyłączniki); 
f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.  
9. WARUNKI PŁATNOŚCI  
Zgodnie z umową zawartą między Inwestorem i Wykonawcą.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym – Wymiary 
 2 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - 
Wymiary  
3 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia 
4 PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania  
5 PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania  
6 PN-B- 76002: 1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych  
7 PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic 
regulacyjnych i zamykających  
8 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne  
9 ENV 12097: 1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części składowych sieci 
przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów  
10 PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji  
11 PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania wytrzymałościowe  
12 PN-EN 779+AC:1998 - Przeciwpyłowe filtry powietrza dla wentylacji ogólnej - wymagania, badania, oznaczenia  
13 PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia  
14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 czerwca 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)  
15 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156).  
16 Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 5 - 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" 
 
6.2.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH- KLIMATYZACJA 
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem  dla zadania: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  
SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY 
ULICY MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 
 
Część ogólna ....... 
Nazwa zamówienia ......................................................................                .....                                  ...........................  . 
Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych ................................                                    .................             ..  .   
Zakres robót ................................................................................................                                   .................   
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych. .............                                   ...                .  . 
Informacje o terenie budowy                                                                                                                                              . 
Główne kody ...............................................................................                                                                                   . 
Określenia podstawowe ...........................                                  ....................................................................                         
Ogólne wymagania dotyczące robót ...............                                      .............................................              . 
Wymagania dotyczące materiałów .............................                                 ........................................................  . 
Wymagania ogólne ....................................................................                               ............             ...............    .......   
Rodzaj materiałów ...................................................                                   .........................................        ...........   
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Wymagania dla materiałów ...................................................                                                                             
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót ......                                 ................   
Wymagania dotyczące środków transportu .................................................................                                           
Wymagania dotyczące wykonania robót .................................................................                                      .....  . 
Wymagania ogólne ......................................                                   ................................................................  . 
Wymagania ogólne dotyczące robót ........................                                                                                                          
Roboty budowlane ..................................                                           .............................................................               ..  . 
Montaż urządzeń ...........................................................................                                                                             . 
Kontrola jakości robót ...................................                             ......................................................                    ..............   
Badania jakości i poprawności robót ......................................                                 ..................................                              
Urządzenia ..............................................................................   ...................................   .                   
Przewody hydrauliczne ........................................................................................    ......  .                             
Instalacja elektryczna ..........................................................................................     .                              
Wymagania dotyczące obmiaru robót................................................................   ...........                               
Opis sposobu odbioru robót ............................................................................................                            ..  .                            
Opis sposobu rozliczenia robót ..............................................................................                            ...........                          
Przepisy związane z realizacją zadania ...........................................................                                        ......  
 
Część ogólna 
1.1.Nazwa zamówienia   na wykonanie zadania pt: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  SALI GIMNASTYCZNEJ Z 
ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY ULICY MŁODYCH 
TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU.,  
1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji oraz 
instalacji odprowadzenia skroplin  da zadania: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  SALI GIMNASTYCZNEJ Z 
ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY ULICY MŁODYCH 
TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 
Specyfikacja techniczna stanowi część Dokumentacji Projektowej i należy ją stosować podczas wykonywania robót 
opisanych w punkcie  
1. Zakres robót Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin.  
2. Dla chłodzenia sali gimnastycznej zastosowano freonowe urządzenia chłodzące (klimatyzatory) K1 i K2 systemu 

SPLIT, składające się z jednostek wewnętrznych – klimatyzatorów pomieszczeniowych (jednostki ścienne) oraz 
jednostek zewnętrznych, ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem, usytuowanych na ścianie obiektu. 

2. Zastosowano urządzenia wyłącznie z funkcją chłodzenia powietrza obiegowego, na czynnik R-410a (lub 
porównywalny), z kompletną automatyką, łącznie z elektroniką sterowniczo - regulacyjną. 

3. Każda jednostka wewnętrzna wyposażona jest w sterownik z termostatem pomieszczeniowym, co umożliwia 
utrzymanie w pomieszczeniu zadanej temperatury. 

4. Zakres rzeczowy obejmuje: 
a) dostawę, montaż i uruchomienie jednego układu klimatyzacyjnego – 2 kpl. 
Klimatyzator chłodzący SPLIT, R-410A,wydajność chłodnicza (nom) QCH=7,1kW(2,3÷8,5kW), K1.1, K2.1 - jednostki 
zewnętrzne, nom. pobór mocy el. NE=2,35kW(0,60÷3,2kW)/230V, wymiary ok. 900x320/H=770mm, masa 71kg, moc 
akustyczna 65dB(A), ciśnienie akustyczne 52/-/49dB(A) , K1.2, K2.2 - jednostki wewnętrzne ścienne, wielkość „71”, 
wymiary ok. 1050x250/H=290mm, masa 12kg, sterownik bezprzewodowy, moc akustyczna 63B(A), ciśnienie 
akustyczne 46/37/34dB(A), króćce czynnika - ciecz 6,4mm, gaz 15,9mm 
5. Okres pracy: lato i okresy przejściowe 
6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych. Roboty tymczasowe są robotami 

projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Roboty towarzyszące są rozumiane jako prace 
niezbędne do wykonania robót podstawowych, a niezaliczane do robót tymczasowych. W/w robotami będzie w 
szczególności: • oddzielenie pomieszczeń od reszty budynku za pomocą grubej folii malarskiej; • zabezpieczenie 
sprzętu, mebli w remontowanych pomieszczeniach; • oznakowanie miejsca prowadzenia robót; • przekucia przez 
przegrody; • uszczelnienie przejść przez przegrody; • inwentaryzacja powykonawcza. 1.5. Informacje o terenie 
budowy Teren budowy stanowi pomieszczenie Sali gimnastycznej w budynku „B”, teren wokół budynku , ściana na 
której zostanie posadowiona jednostka zewnętrzna- 2 szt.  

7. Organizacja robot budowlanych Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami 
wynikającymi z funkcji użytkowej budynku.  
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8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo osób 
postronnych, użytkowników budynku oraz pojazdów, poprzez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie 
wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z użytkownikiem.  

9. Ochrona środowiska Wszystkie odpady pozostałe z wykonywanych prac należy wywieźć na składowisko odpadów 
i składnicę złomu. Przedstawić Inwestorowi kartę przekazania odpadu. 

10. Warunki bezpieczeństwa pracy Wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni oraz muszą posiadać aktualne 
badania lekarskie. Wykonawca przed wejściem na budowę jest zobowiązany przedstawić inwestorowi listę 
pracowników przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z odpowiednimi zaświadczeniami o odbyciu 
szkolenia okresowego, instruktażowego, oraz zaświadczeń o braku przeciwwskazań do wykonywania danego 
zawodu. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ.  

11. Zaplecze dla wykonawcy Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim własnym kosztem i staraniem. 
Pomieszczenie w budynku może być udostępnione po uzgodnieniu stron.  

12. Ogrodzenie pomieszczenia, w których odbywać się będą roboty oddzielić od reszty budynku grubą folią oraz 
odpowiednio oznakować, tak, aby osoby postronne nie wchodziły na teren, gdzie prowadzone będą prace. 1.6. 
Główne kody Kod CPV 39717200 – 3 – urządzenia klimatyzacyjne Kod CPV 45331220 – 4 – instalowanie 
urządzeń klimatyzacyjnych  

13. Określenia podstawowe Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz Ogólna Specyfikacją Techniczną i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 
Wentylacyjnych – wydanymi przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6) Określenia podane w niniejszej ST są 
zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi poniżej. - Klimatyzator – jednostka wewnętrzna 
(parownik) – urządzenie mające za zadanie schłodzenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu według 
żądanych parametrów. - Klimatyzator – jednostka zewnętrzna (skraplacz) - urządzenie mające za zadanie odbiór 
energii (chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej.  

14. Przewody czynnika chłodniczego/ kondensatu – przewody miedziane w zwoju wykonane wg zgodnie z normą UNI-
EN 12735-1 izolowana osłoną polietylenową zgodnie z UNI-EN 10376, wolną od chlorofluorowęglowodorów (CFC) 
oraz wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) zgodnie z normą europejską CEE/UE 2037/2000, odporność na 
dyfuzję pary wodnej µ = 6100, przewodność cieplna 40°C: λ ≤ 0,038 W/m°K - Izolacja przewodów chłodniczych na 
dachu budynku – izolacja kauczukowa gr. 9 mm, o odporności na działanie promieniowania UV i wysokiej 
temperatury (do 150°C) - Przewody skroplin – przewody z tworzywa sztucznego PP PN20, łączone w sposób 
gwarantujący ich szczelność  

15. Ogólne wymagania dotyczące robót - Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora. - Wykonanie 
robót winno być zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” oraz obowiązujących norm. Wykonawca 
winien ustanowić Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności 
sanitarnej posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB. Prace prowadzone będą w obiekcie 
czynnym i do Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie pomieszczeń dla uniknięcia zabrudzenia całego 
obiektu. - Przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z Inspektorem szczegóły 
techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi sposób zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę 
okablowania).   

16.  Wymagania ogólne - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w 
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej, - Do montażu zastosować materiały fabrycznie 
nowe podane w wykazie materiałowym bądź równoważne, o parametrach technicznych, takich samych, jak 
urządzenia podane w dokumentacji projektowej, - Materiały stosowane w robotach zostały wyszczególnione w 
Dokumentacji Projektowej, - Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadać właściwe 
atesty higieniczne, p. poż., bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. - Dopuszcza się 
stosowanie tylko takich materiałów i technologii i rozwiązań materiałowych, które są celowo przeznaczone do 
konkretnego zastosowania wynikającego z dokumentacji projektowej.  

17. Wymagania dla materiałów Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Dostarczone 
urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności, zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny 
stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Urządzenia – klimatyzatory 
oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem robót montażowych. Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiału, 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą Zharmonizowaną.  
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18. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót Do wykonania robót Wykonawca jest 
zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty montażowe wykonywać przy użyciu 
elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin montażowych atestowanych. Sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez 
Inspektora Nadzoru.  

19. Wymagania dotyczące środków transportu Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu urządzeń niezbędnych do wykonania robót. Transport klimatyzatorów należy wykonywać w fabrycznych 
opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich 
uszkodzeniem. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać 
zaleceń wytwórców. Załadunek i wyładunek powinien odbywać się ostrożnie. Transport obejmuje drogę pomiędzy 
magazynem dystrybutora a placem budowy. Urządzenia i elementy instalacji mogą być przewożone wewnętrznie 
dowolnymi, lecz bezpiecznymi środkami transportu.  

20. Wymagania dotyczące wykonania robót  
21. Wymagania ogólne Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy oraz 
projektanta. 

22.  Wymagania ogólne dotyczące robót Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z dokumentacją projektową.   
Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta zastosowanego 
urządzenia.  

23.  Kontrola jakości robót  
24.  Badania jakości i poprawności robót a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych 

zabezpieczeń); b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne); c) rozruch i regulacja klimatyzatorów, 
wyniki wpisać do protokołu.  

25. Urządzenia Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory powinny posiadać 
dokumenty: kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu, warunki gwarancji 

26. Przewody hydrauliczne Próbę szczelności instalacji chłodniczej wykonać azotem na maksymalne ciśnienie robocze 
zalecane przez producenta w DTR urządzeń na okres 24 godzin. Po pozytywnej próbie szczelności, instalację 
napełnić czynnikiem chłodniczym R410A. 

27. Opis sposobu odbioru robót  
28.  Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu. Odbiorom częściowym mogą podlegać prace zanikające, 

stanowiące etapy funkcjonalne i mające istotny wpływ na realizację całości zadania.  
29. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących 

warunków: - zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji; przeprowadzenie wszystkich badań 
przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym; - przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi urządzeń - posiadanie 
kompletu dokumentów do odbioru (zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne, 
dokumenty gwarancyjne, dokumentacja powykonawcza).  

30. O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót oraz gotowości do odbioru Wykonawca bezzwłocznie powiadamia 
Zamawiającego. Prace zakończą się spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru, co jest równoznaczne z 
potwierdzeniem terminu zakończenia robót montażowych.  

31. Opis sposobu rozliczenia robót Roboty związane z montażem instalacji klimatyzacji są jednym elementem 
płatniczym wraz z protokołem odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostały zapisane w Umowie na 
wykonanie robót.  

32. Przepisy związane z realizacją zadania Dokumenty odniesienia: - niniejsza specyfikacja techniczna; - projekt   - 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami; - Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (dz. U. Nr 75/02 wraz z późniejszymi zmianami); - Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe; - PN-B-01411:1999 Wentylacja i 
klimatyzacja; - PZPN-EN12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych wentylacji i klimatyzacji; - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – 
wydane przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6); 13 - Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997.129.844 z późn. zm.); - wszelkie dokumenty dopuszczające 
wyroby budowlane do stosowania w budownictwie. 
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6. 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE (CPV 45311000-0) 
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są instalacje elektryczne do zadania: 
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem  dla zadania: PRZEBUDOWA ORAZ REMONT  
SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA POZIOMIE I PIĘTRA BUDYNKU „B” ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 PRZY 
ULICY MŁODYCH TECHNIKÓW 58-62  WE WROCŁAWIU. 

 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. Zakres robót objętych Specyfikacją Roboty 
których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót.  

1.3. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: • Instalacja elektryczna (CPV 
45311000-0) 
1.4. Określenia podstawowe Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów 
pomocniczych powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) 
urządzeń niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji 
projektowej zmian uzgodnionych w trybie określonym w umowie.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Materiały do wykonania wszystkich instalacji Wg specyfikacji projektowej. Dopuszcza się zastosowanie co najmniej 
równoważnych urządzeń za zgodą i akceptacja Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora. 

 2.2. Składowanie materiałów Materiały dostarczone na plac budowy należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych i suchych. 

 2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów  

2.2.1. Odbiór materiałów na budowie. Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawcę powinny być dopuszczone 
do obrotu i powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoły 
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz przeprowadzić oględziny stanu. W 
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość robót, materiały należy 
przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny.  

2.2.2. Składowanie materiałów na budowie. Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych. 
Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 2.2.3. Inne wymagania. Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania i atesty 
wymagane normami i przepisami łącznie z próbą typu. Wszystkie urządzenia wykonane są fabrycznie przez wytwórcę 
urządzeń. Dostarczanie ich na budowę odbywa się w stanie zmontowanym, po dokonaniu prób pomontażowych i ich 
wstępnym uruchomieniu. Do budowy zostaną wykorzystane następujące materiały główne: • rozdzielnica TS • gniazda 
230V • oprawa LED 30W wstropowa 60/60 IP40  • oprawa awaryjna 3W/1 h • oprawa 1x26W z czujnikiem ruchu do 
pom wcc •  Łącznik klawiszowy podtynkowy 10 A, 250 V,1 biegunowy • Łącznik klawiszowy podtynkowy 10 A,250 V, 
świecznikowy • Łącznik klawiszowy natynkowy 6 A,250V,bryzgoodporny IP44 • Łącznik klawiszowy natynkowy 
6A,250V,bryzgoodporny, świecznikowy IP44 • • Puszka z tworzywa podtynkowa okrągła końcowa, PK-60 • Puszka z 
tworzywa podtynkowa okrągła końcowa, • Przewód kabelkowy miedziany YDY 3x2,5; 750 V • Przewód kabelkowy 
miedziany YDY 3,4x1,5; 750 V  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne.  

3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu • Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które 
gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. • Do obsługi sprzętu 
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powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. • Zastosowanie sprzętu powinno 
wynikać z technologii prowadzenia robót.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania 
ogólne 

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu • Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do 
transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 
określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. • Materiały powinny 
być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogóle zasady wykonania robót Ogóle zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 5.2. Szczególne 
zasady wykonania robót 

 5.2.1. Układanie przewodów  

Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 1  
1. Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i 
urządzeniami.  

2. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych 

3. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak 
technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi 
instalacjami.  

4. Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 

5. Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać 
utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości między punktami podparcia.  

5.2.1.Trasowanie  

5.1.2. Instalacje elektryczne na uchwytach (wspornikach) Instalacja ta obejmuje ułożenie przewodów i montaż osprzętu 
na  konstrukcji sufitu podwieszonego  

5.1.2.1. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów. Na przygotowanej wg p. 5.1. trasie należy mocować konstrukcje 
wsporcze ( płaskownik perforowany) i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych ( bez względu 
na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki 
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji). Odległość między 
uchwytami nie może być większa niż 0,5m .  

5.2.1.. Układanie przewodów.  

1. Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach należy układać przewody kabelkowe wielosiłowe typu YDY/750V. 
Zaleca się aby odległość między miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyła 0,4m przy zawieszeniu 
poziomym lub pochyłym pod kątem 30º dla w/w przewodów.  
2. Rozstawienie punktów zamocowań powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były 
jednakowe, a mocowania znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz 
aby zwisy przewodów między zamocowaniami nie były widoczne. 
 3. Łączenie przewodów i kabli , podejścia i przyłączenia odbiorników należy wykonać zgodnie z punktem 5.. Instalacje 
wykonane pod tynkiem. 
Mocowanie puszek 

1. Puszki należy osadzić (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały. Należy wykonać ślepe otwory w cegle, a następnie 
na zaprawie wapienno-cementowej osadzić puszki.  
2. Puszki po ich zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi   
Kucie bruzd, układanie i mocowanie przewodów.  

1. Bruzdy należy dostosować do średnicy układanych przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku.  
2.  Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne.  
3.  Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. 
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4.  Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. 
5. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody 

należy prowadzić obok puszki.  
6. Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed zatynkowaniem. 

Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm.   
4. Przejścia przez ściany i stropy.  

1. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed 
uszkodzeniami.  
2. Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa sztucznego o 
odpowiednim przekroju (RB22).  
3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed uszkodzeniami do 
wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych. 5. . 
Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów. Przygotowanie końcówek żył i łączenie przewodów i kabli należy 
wykonać zgodnie z punktem 5. . Montaż opraw oświetleniowych. 5. . 

 Montaż osprzętu.  

1. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na następujące parametry: • natężenie 
oświetlenia, • równomierność oświetlenia, • stopień zabezpieczenia przed olśnieniem.  
2. W sieci oświetlenia podstawowego wewnętrznego zastosowano napięcie 230V względem ziemi. 
 3. Do obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw . 
4. Obwody oświetlenia podstawowego, wnętrzowego zabezpieczyć nadprądowym B 6A lub 10A. 5. Uchwyty do 
opraw instalowanych w stropach należy mocować przez: • wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, • 
wkręcenie w kołek rozporowy, • wbetonowanie, • zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.  
6. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów.  
7. Oprawy przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy przelotowych. 5.2.2.2.  
 8. Przygotowanie końców żył przewodów, wykonywanie połączeń elektrycznych przewodów oraz przyłączenie do 
opraw  

1. Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych, przekładek i podkładek metalowych przewodzących prąd 
powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. Zanieczyszczone styki, zaciski aparatów, przewody itp.) pokryte 
powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą 
polerską.  

1. Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją.  
2. W instalacjach wewnętrznych, łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym.  
3. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
4. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie.  
5. Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien mieć większy 

zapas niż przewody czynne.  
6. Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.  
7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzeń mechanicznych. 
8. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest 

przystosowany.  
9. Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia proste, nie wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji podłączone 

do specjalnie przystosowanych zacisków zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodują uszkodzenia 
struktury zakończenia, z końcówką.  

10. W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a 
przewód zabezpieczany z gwintem.  

11. W oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „+” należy łączyć ze stykiem 
wewnętrznym, a przewód neutralny lub „ - ” z gwintem (oprawką). 

5. Podejścia do opraw  

1. Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w estetyczny sposób.  
2. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurkach stalowych (przewody również 
ułożone w posadzce w rurze stalowej). Rurki muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.  
3. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadku zasilania odbiorników od góry (oprawy oświetleniowe). Do 
odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi na tych 
ścianach, stropach w rurach ochronnych. 



111 
 

5. Ochrona przeciwporażeniowa. Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i 
dodatkowych. Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim: • izolowanie części czynnych ( izolacja podstawowa), • 
obudowy (osłony ) o stopniu ochrony co najmniej IP4X, • wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym 
różnicowym prądzie nie większym niż 30 mA, szczególnie w pomieszczeniach wiklgotnych, jako uzupełniający środek 
ochrony przed dotykiem bezpośrednim. Jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować: • 
samoczynne wyłączenie zasilania, • urządzenia o II klasie ochronności. Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykami 
ochronnymi, do których przyłączony jest przewód ochronny PE. Zastosowane oprawy oświetleniowe są o I lub II klasie 
ochronności i doprowadzić do wszystkich wypustów oświetleniowych przewodu ochronnego PE. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. Zasady ogólne kontroli jakości Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne 6.2. Szczególne 
zasady kontroli jakości  

6.2.1. Pomiary i próby instalacji. Każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być 
poddana oględzinom i próbom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy została wykonana zgodnie z wymogami 
odpowiednich norm i przepisów. Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie: • sposobu 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, • doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych (środowiskowych), • oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, • umieszczenia schematów, tablic 
ostrzegawczych lub innych podobnych informacji, • oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i 
podobnych elementów, • poprawność połączeń wyrównawczych, • dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich 
obsługę i konserwacje, • stanu urządzeń – brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie • 
bezpieczeństwa. Próby instalacji w zależności od potrzeby powinny obejmować: • sprawdzenie ciągłości przewodów 
ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych • głównych i dodatkowych, • pomiary rezystancji izolacji 
instalacji elektrycznej, • sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, • sprawdzenie samoczynnego 
wyłączenia zasilania, • próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (rozdzielnic, sterownic, napędów, • 
blokad, itp.) • sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napięcia ( zanikiem lub • 
nadmiernym obniżeniem). Gdy wynik dowolnej próby jest niezgodny z w/w normą, próbę tę lub próby poprzedzające, 
jeżeli mogą mieć wpływ na wyniki sprawdzania, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.  

6.2.2. Oględziny instalacji. Oględziny instalacji mają na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urządzenia elektryczne 
spełniają wymagania odpowiednich norm i przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa ich użytkowania. Oględziny mają umożliwić ocenę stanu technicznego urządzeń, ich zdolność do pracy 
i ocenę warunków eksploatacji. Terminy i sposób przeprowadzenia oględzin należy ustalić w instrukcji eksploatacji z 
uwzględnieniem zaleceń wytwórcy urządzeń, odpowiednich, specjalnych przepisów dotyczących ich eksploatacji (np. 
przepisów Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń dźwigowych) i warunków pracy. Oględziny należy prowadzić w 
czasie ruchu i postoju urządzeń ( bez lub pod napięciem). Należy sprawdzić zgodność urządzeń z dokumentacją 
techniczną. Dokumentacja taka powinna być prowadzona dla każdego urządzenia elektroenergetycznego, zalicza się 
od niej: • projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie 
realizacji, • dokumentacje fabryczną dostarczoną przez dostawcę urządzeń ( świadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne 
instrukcje obsługi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe), • dokumentacje 
eksploatacyjną ( dokumenty przyjęcia do eksploatacji urządzeń, w tym protokoły z przeprowadzonych prób odbiorczych 
oraz protokoły z rozruchu i ruchu próbnego urządzeń, • instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, • 
książki i raporty pracy urządzeń, • dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw i remontów, • 
protokoły zawierające wyniki prób i pomiarów okresowych, • dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i 
napraw. W ramach oględzin są wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezpośrednim. Należy je wykonać 
również podczas prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach elektrycznych przed przystąpieniem do prób i 
pomiarów oraz w czasie ich trwania. W czasie przeprowadzanych oględzin należy ustalić przyjęty sposób ochrony 
przed dotykiem pośrednim i ocenić prawidłowość jego doboru w zależności od warunków środowiskowych i rodzaju 
urządzeń. W obowiązujących normach preferowanym sposobem ochrony przed dotykiem pośrednim jest samoczynne 
wyłączenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych z punktu zagrożenia porażeniowego wymaga się, aby 
urządzeniem wyłączającym był wyłącznik różnicowoprądowy, wysokoczuły. Kolejnym przedmiotem oględzin powinno 
być sprawdzenie, czy oznaczenia przewodów i zacisków są prawidłowe. Powinny być one oznaczone zgodnie z normą, 
która stanowi, że kombinacja barw zielonej i żółtej powinna być używana tylko do oznaczenia oraz identyfikacji 
przewodu ochronnego. Dotyczy to przewodów gołych i izolowanych. Przewód ochronno – neutralny PEN lub ochronny 
PE powinny być oznaczone barwą zielonożółtą, a na końcach barwą jasnoniebieską tak, aby jednocześnie widoczne 
były wszystkie wymienione barwy. Przewód neutralny N powinien być oznaczony barwą jasnoniebieską. Sprawdzenie 
prawidłowości umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych, oznaczeń i itp. ma na celu umożliwienie sprawdzenia 
zgodności wykonania instalacji z przedstawioną dokumentacją wykonawczą, a w toku eksploatacji instalacji ułatwić 
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prawidłowe wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych. Poprawność połączeń przewodów to właściwy sposób 
przyłączenia przewodów do osprzętu instalacyjnego, prawidłowe wykonanie końcówek, zachowanie naddatku długości 
żyły przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego w stosunku do żył przewodów fazowych. Urządzenia elektryczne 
powinny być usytuowane w sposób umożliwiający ich wygodną obsługę i konserwacje. Należy sprawdzić stan 
urządzeń. Nie mogą one być w sposób widoczny uszkodzone. W szczególności należy sprawdzić stan elementów 
składających się na ochronę przed dotykiem bezpośrednim: izolacji części czynnych, obudów, osłon, stan 
zabezpieczenia obiektu elektroenergetycznego przed dostępem osób nie upoważnionych.  

6.2.3. Badania ciągłości połączeń przewodów ochronnych. Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych należy 
wykonać zgodnie z normami przy użyciu źródła prądu stałego lub przemiennego o napięciu 4-24V bez obciążenia i 
prądem o natężeniu co najmniej 0,2A. Sprawdzenie wykonać przy użyciu mostka lub omomierza z wbudowanym 
źródłem napięcia pomiarowego, lub metodą techniczną, przy użyciu amperomierza i woltomierza. Sprawdzenie polega 
na przyłączeniu przewodów obwodu pomiarowego z jednej strony np. do części przewodzących dostępnych odbiornika, 
do kołka ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu, w którym na pewno 
zachowana jest ciągłość jego połączenia z uziomem. Wynik sprawdzenia jest pozytywny, jeżeli zmierzona rezystancja 
połączeń będzie odpowiednia do: rezystancji obwodu pomiarowego (przewodów pomiarowych i przyrządów) oraz 
długości mierzonego przewodu ochronnego i liczby miejsc styków. Rezystancja przejścia połączenia stykowego nie 
powinna być większa niŜ rezystancja przewodu ochronnego długości 1m przyłączonego do tego styku. 

 6.2.4. Pomiary rezystancji izolacji. Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych oraz elektrycznych 
urządzeń odbiorczych służą do wykrycia jej uszkodzeń i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia mogą doprowadzić do 
pożarów oraz porażeń prądem elektrycznym. Zagrożenie porażeniem związane z uszkodzeniem izolacji przewodów 
ruchomych jest bardzo duże, istnieje możliwość do uchwycenia ręką w czasie ich użytkowania. Rezystancje izolacji 
urządzeń elektrycznych bada się za pomocą mierników izolacji. Wyróżnia się mierniki induktorowe (typu IMI) i 
elektroniczne ( typu EMI). Mierniki induktorowe są niezawodne, pewne w eksploatacji, jednak ze względu na 
uciążliwości (konieczność długiego kręcenia korbką) coraz częściej są zastępowane nowoczesnymi, łatwymi w 
obsłudze miernikami elektronicznymi, w których źródłem napięcia stałego nie jest prądnica, lecz bateria lub akumulator. 
Niskie napięcie baterii lub akumulatora jest przetwarzane na napięcie wysokie, potrzebne do wykonania pomiarów. 
Przyrządy do pomiaru rezystancji izolacji mają różne napięcia pomiarowe, dostosowane do napięć znamionowych 
badanych obwodów. Zależność rezystancji izolacji od napięcia wymaga, aby pomiar był wykonany przy napięciu 
zbliżonym do znamionowego niezbyt niskim, jak również niezbyt wysokim, ponieważ może wówczas dojść do 
niepożądanego uszkodzenia (przebicia) izolacji. Wskazania wartości mierzonej rezystancji należy odczytać po pewnym 
czasie, gdy zaniknie już prąd ładowania. Wymaga się ich odczytania po 60s od chwili rozpoczęcia pomiaru. Ze względu 
na zmienną wartość rezystancji izolacji nie wymaga się dużej dokładności pomiaru - uchyb nie przekraczający 20-30% 
zmierzonej wartości jest dopuszczalny. Zgodnie z normą [1] zmierzona wartość rezystancji izolacji przewodów instalacji 
elektrycznych powinna odpowiadać następującym wartościom: • przy napięciu pomiarowym 250V – 0,25MΩ, • przy 
napięciu pomiarowym 500V – 0,50MΩ, • przy napięciu pomiarowym 1000V – 1 MΩ, Napięcie pomiarowe 250V należy 
stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów SELV i PELV o napięciu nie przekraczającym wartości napięcia UL ( 
do 50V prądu przemiennego lub 120 V prądu stałego)- czyli obwodów zasilanych ze źródła napięcia bardzo niskiego. 
Napięcie pomiarowe 500V należy stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów o napięciu wyższym niż UL , lecz 
nie wyższym niż 500V, a napięcie 1000V- do pomiarów w obwodach o napięciu wyższym niż 500V. Pomiar rezystancji 
izolacji w obwodach rozdzielczych. Pomiary te należy wykonać dla określonego odcinka obwodu, między kolejnymi 
zabezpieczeniami nadmiarowoprądowymi stosowanymi w obwodach. Napięcie pomiarowe stałe należy przykładać 
pomiędzy żyły fazowe (parami) badanego obwodu, pomiędzy każdą z żył fazowych a żyłę ochronno-neutralną ( w sieci 
TN-C) lub pomiędzy żyłę fazową a żyłę neutralną i ochronną oraz między żyłę neutralną i żyłę ochronną ( w sieci TN-S). 
W obwodach 3-fazowych sieci TN-C wykonuje się 6 pomiarów, a w sieci TN-S 10- pomiarów. Zmierzona wartość 
rezystancji, stosownie do napięcia pomiarowego, powinny odpowiadać wartościom podanym w normach i podanym 
wyżej.  

6.2.4.2. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych. Pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji 
elektrycznych w obwodach siłowych należy wykonać po odłączeniu odbiorników od instalacji. Rezystancje izolacji 
należy mierzyć po wyłączeniu zabezpieczeń obwodu, przykładając napięcie pomiarowe tak samo, jak opisano to w 
punkcie dotyczącym pomiarów w obwodach rozdzielczych. Zmierzona wartość rezystancji, stosownie do napięcia 
pomiarowego, powinny odpowiadać wartościom podanym w normach i podanym wyżej.  

6.2.4.3. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach oświetleniowych. Pomiary w obwodach oświetleniowych powinny być 
wykonane przy włączonym wyłączniku oświetlenia i pomiarem musi być objęty cały obwód. Przy załączonych 
zabezpieczeniach ( pod napięciem) włącza się wyłączniki badanego obwodu oświetleniowego i sprawdza czy wszystkie 
obwody oświetleniowe są włączone (świecenie źródeł światła). Następnie, nie dotykając wyłączników obwodów, 
wyłącza się zabezpieczenia , dbając o skuteczne zabezpieczenie się przed przypadkowym włączeniem napięcia. 
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Wówczas przygotowuje się obwód do pomiaru, usuwając z opraw źródła światła lub odłączając oprawy od zacisków 
świecznikowych. Taki obwód może być przedmiotem pomiarów. Pomiary w obwodach trójfazowych wykonuje się tak 
samo jak w obwodach siłowych. W obwodach jednofazowych należy przykładać napięcie pomiarowe pomiędzy : 
przewody L-PEN w układzie TN-C albo kolejno pomiędzy przewody L-N, L-PE oraz N-PE w układzie TN-S. 6.2.4.4. 
Wyniki przeprowadzonych pomiarów rezystancji izolacji. Należy je umieścić w odpowiednich dla badanego układu sieci 
protokołach pomiarowych. Wyniki pomiarów należy uznać za pozytywne, jeżeli w żadnym z badanych obwodów 
zmierzone rezystancje izolacji nie są mniejsze od rezystancji wymaganej przez normy.  

6.2.5. Badanie oddzielenia od siebie obwodów. Sprawdzenie to się wykonuje, jeżeli jednym z zastosowanych 
sposobów ochrony przeciwporażeniowej jest separacja elektryczna. Polega ono na pomiarze rezystancji izolacji 
obwodu odseparowanego względem innych obwodów oraz w stosunku do ziemi. Zmierzone wartości rezystancji, w 
miarę możliwości z przyłączonymi odbiornikami, powinny wynosić co najmniej 0,5 MΩ przy napięciu pomiarowym 
500V. 

6.2.6. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z zabezpieczeniami zwarciowymi. 
6.2.6.1.Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z zabezpieczeniami zwarciowymi (bez 
wyłącznika różnicowoprądowego) W układzie sieci TN badanie odbiorcze ochrony przed dotykiem pośrednim 
(dodatkowej) przez samoczynne wyłączenie zasilania wykonuje się za pomocą specjalistycznych przyrządów do 
pomiarów impedancji (lub rezystancji) pętli zwarciowej. W instalacjach rozdzielczych ( przy impedancji pętli zwarciowej 
do 0,5 Ω) do pomiarów należy użyć przyrządów mierzących impedancje. W obwodach odbiorczych wystarczającą 
dokładność pomiaru umożliwiają przyrządy do pomiaru rezystancji. Warunkiem skuteczności ochrony jest zapewnienie 
samoczynnego działania zabezpieczeń nadprądowych przy wystąpieniu w obwodzie metalicznego zwarcia 
jednofazowego z częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym. Sprawdzenie warunku, czy prąd 
zwarciowy w danym miejscu instalacji elektrycznej osiąga wartość co najmniej równą prądowi wyłączającemu Ia 
sprowadza się do pomiaru impedancji Zs ( wypadkowego oporu) pętli metalicznego zwarcia jednofazowego. Pomiary te 
wykonuje się na czynnych, znajdujących się pod napięciem urządzeniach elektrycznych. Pomiaru impedancji pętli 
zwarciowej dokonuje się metodą techniczną. W metodzie tej przed dokonaniem właściwego pomiaru należy sprawdzić 
ciągłość przewodów ochronnych. Po wykonaniu tego sprawdzenia należy przystąpić do pomiaru impedancji pętli 
zwarciowej, czyli wykonania tzw. Kontrolowanego zwarcia przewodu fazowego obwodu zasilania urządzenia z jego 
częścią przewodzącą dostępną. Ze względu na rodzaj prądu pomiarowego rozróżnia się metody pomiaru: • 
przemiennoprądowe, • stałoprądowe (prąd pomiarowy wyprostowany jednopołówkowo). Wymagany maksymalny czas 
samoczynnego wyłączenia zasilania , a tym samym odpowiadająca mu wartość prądu wyłączającego Ia ustalona na 
podstawie charakterystyki czasowo-prądowej zabezpieczenia, zależy od rodzaju urządzenia. Maksymalny czas 
wyłączenia dłuższy niż podany w tablicach, lecz nie przekraczający 5s, dopuszcza się tylko w obwodach rozdzielczych i 
zasilających wyłącznie urządzenia stacjonarne. W przypadku zasilania z jednej rozdzielni urządzeń stacjonarnych i 
przenośnych, wymagany czas wyłączenia we wszystkich obwodach nie może być dłuższy niż czas w obwodach z 
urządzeniami ręcznymi. W razie trudności w realizacji tego wymagania należy spełnić jeden z następujących 
warunków: spadek napięcia na przewodzie ochronnym PE między rozdzielnią zasilającą odbiorniki a miejscem 
przyłączenia przewodu ochronnego do głównej szyny uziemiającej nie może być większy niż 50 V przy dowolnym 
zwarciu jednofazowym z przewodem PE, w rozdzielni należy wykonać połączenia wyrównawcze dodatkowe 
przyłączone do tych samych części przewodzących obcych co połączenia wyrównawcze główne. Pomiary skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać dla wszystkich urządzeń ( rozdzielczych i odbiorczych ) I klasy 
ochronności zainstalowanych w badanym obiekcie. Przyrząd pomiarowy powinien być przyłączony bezpośrednio do 
zacisków wejściowych urządzenia. W przypadku urządzeń zasilanych przewodami ruchomymi z gniazd wtyczkowych 
pomiar można wykonać przyłączając przewód zasilający przyrządu pomiarowego do zacisku fazowego najbliższego 
gniazda wtyczkowego tego samego obwodu. W urządzeniach trójfazowych pomiar oporu pętli zwarciowej wykonuje się 
tylko jeden raz, zasilając przyrząd pomiarowy z dowolnej fazy. Zmierzone i obliczone wartości parametrów pętli 
zwarciowej, niezbędne do oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, powinny być zamieszczone w protokole 
pomiarowym.  

6.2.6.2. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z wyłącznikiem różnicowoprądowym. W 
instalacjach elektrycznych z wyłącznikiem różnicowoprądowym skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zależy od 
poprawności działania wyłącznika oraz od prawidłowej budowy instalacji, w której zastosowano wyłącznika. Badanie 
takie obejmuje: • badanie wyłącznika różnicowoprądowego, • badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych. 
Instalacje z wyłącznikami różnicowoprądowymi można badać różnego rodzaju przyrządami pomiarowymi, 
specjalistycznymi , testerami lub metodą techniczna przy użyciu miliamperomierz i woltomierza. Dokładność badań nie 
jest przez polską normę określona. W czasie wykonywania badań instalacji z wyłącznikiem różnicowoprądowym nie jest 
wymagane przez normy badanie czasu wyłączenia wyłącznika. Pierwszą czynnością podczas badania wyłącznika 
różnicowoprądowego jest sprawdzenie jego działania za pomocą przycisku test. Po jego naciśnięciu następuje 
zameldowanie warunków takich, jakie występują przy uszkodzeniu instalacji. Po naciśnięciu tego przycisku, sprawny, 
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prawidłowo zainstalowany i zasilany wyłącznik musi natychmiast zadziałać. Sprawdzenie to wykonuje się okresów. 
Termin wykonywania badania musi być podany w instrukcji jego obsługi. Jeżeli przy tym badaniu wyłącznik zadziała 
nieprawidłowo należy odstąpić od dalszych badań i orzec jego niesprawność. Wyłącznik ten należy natychmiast 
wymienić na nowy. Konieczne jest dokładniejsze badanie wyłącznika ze względu na prąd kontrolny, który może być 
nawet 2,5 razy większy niż znamionowy różnicowy prąd zadziałania. Badanie to przeprowadza się za pomocą sprzętu 
specjalistycznego. Należy wyeliminować lub ograniczyć wpływ na wynik prądów roboczych, upływowych występujących 
w instalacjach. W tym celu należy odłączyć odbiornik od instalacji zasilającej przez wyłącznik. Przy długich obwodach ( 
powyżej 100m ) należy dodatkowo odłączyć od wyłącznika przewody instalacji. W tak przygotowanym wyłączniku, za 
pomocą testera, badamy działanie wyłącznika przy nagłym pojawieniu się prądu uszkodzeniowego. Dokładniejszym 
badaniem poprawności działania wyłącznika, zalecanym przez normy, jest sprawdzenie rzeczywistej wartości 
różnicowego prądu zadziałania przy płynnym narastaniu prądu uszkodzeniowego. Badanie to wykonuje się za pomocą 
sprzętu specjalistycznego. Ten sposób wykonania sprawdzenia jest dokładniejszy, gdyż pozwala na ustalenie 
rzeczywistej wartości prądu zadziałania wyłącznika, a wynik pomiaru nie zależy od wartości napięcia zasilającego w 
chwili wykonania badań. Wyniki badań wyłącznika należy zamieścić w odpowiednim protokole.  

6.2.7. Sprawdzanie biegunowości. W normach podano: „Jeżeli przepisy zabraniają w przewodzie neutralnym 
instalowania jednobiegunowych łączników, należy wykonać próbę biegunowości, w celu sprawdzenia, czy wszystkie te 
łączniki są włączone jedynie w przewody fazowe”. Sprawdzenie to dotyczy np. prawidłowości instalowania 
jednobiegunowych łączników w obwodach oświetleniowych. Polega to na zbadaniu, czy łącznik przerywa ciągłość 
przewodu fazowego. Należy wykonać je pod napięciem, sprawdzając brak lub obecność napięcia fazowego na kostce 
przyłączeniowej oprawy oświetleniowej ( np. za pomocą neonowego wskaźnika napięcia).  

6.2.8. Badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych. Okresowe badania instalacji elektrycznych wykonuje się w celu 
sprawdzenia, czy parametry instalacji nie pogorszyły się w takim stopniu, że użytkowanie ich jest niebezpieczne. 
Badania te obejmują: • oględziny, w czasie których należy sprawdzić między innymi stan ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim i stan zabezpieczeń przeciwpożarowych, • pomiary rezystancji izolacji, • badania ciągłości przewodów 
ochronnych, • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, • sprawdzenie działania urządzeń ochronnych 
różnicowoprądowych. Badania te należy wykonywać zgodnie z terminami podanymi w odpowiednich przepisach. 
Wymagania stawiane instalacjom w czasie badań eksploatacyjnych mają odpowiadać przepisom i normom 
określającym wymagania stawiane przy przyjmowaniu instalacji do eksploatacji, czyli przy sprawdzeniach odbiorczych. 
6.2.8.1. Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem bezpośrednim. Badanie to należy wykonywać zawsze przy 
badaniach ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej. Polega ono na oględzinach, podczas których należy sprawdzić: • 
prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji, • oznaczenia 
obwodów, bezpieczników, zacisków itp. • zgodności wyposażenia elektrycznego z zamieszczonymi oznaczeniami, • 
stan izolacji ( osłon, obudów), prawidłowość i kompletność ich mocowania. 

6.2.8.2. Badanie eksploatacyjne rezystancji izolacji. Pomiary rezystancji izolacji należy wykonać tak jak w czasie badań 
odbiorczych, przy przyjmowaniu instalacji do eksploatacji. 

6.2.8.3. Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem pośrednim. Badanie to ma na celu zbadanie spełnienia 
warunku samoczynnego wyłączenia zasilania ( jak przy badaniach odbiorczych). Badaniu temu musi towarzyszyć 
pomiar ciągłości przewodów połączeń wyrównawczych. Należy zwrócić uwagę na stan zastosowanych zabezpieczeń 
nadprądowych i zgodność z opisami ich nastawień.  

6.2.8.4. Protokół z badań. Opracowując protokół z badań okresowych, należy zawrzeć w nim wszelkie informacje 
dotyczące wykonanych oględzin i badań, zestawienie wyników pomiarów oraz informacje o modernizacjach i 
przebudowach (rozbudowach) instalacji. Należy również opisać nieprawidłowości ( odchylenia od norm i przepisów ) 
występujące w badanej instalacji.  

7. Obmiar robót. Obmiar robót wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Zasady przedmiarowania i zakres prac objętych pozycją obmiarową wg: -zał. Nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm 
nakładów rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z późniejszymi zmianami ), Opracowanie przedmiaru wg 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. Jednostkami obmiaru są: Kable i przewody 1 mb Oprawy 
oświetleniowe 1 szt. Osprzęt elektroinstalacyjny 1 szt. 

 8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
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 8.2. Szczególne zasady odbioru robót Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące 
dokumenty: • projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); • dziennik budowy; • potwierdzenie zgodności wykonania instalacji 
z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; • obmiary powykonawcze; • protokoły 
wykonanych badań odbiorczych • dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z 
których wykonano instalację • dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym W 
ramach odbioru końcowego należy: • sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym • sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw • sprawdzić protokoły 
odbiorów międzyoperacyjnych • sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych • sprawdzić protokoły 
zawierające wyniki badań odbiorczych • Dostarczenia protokołu badania skuteczności dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 

9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 
Wymagania ogólne.  

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg 
ceny obmiaru, które zawiera: • wykonanie robót przygotowawczych • zakup i dostawę materiałów • wykonanie prac 
przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść przez przegrody • wciąganie i układanie 
przewodów • przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST • przeprowadzenie badań i pomiarów 
wymaganych w ST. Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy. 

10. Przepisy związane USTAWY Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie 
z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane powstał na podstawie następujących Dzienników Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzędowy tekst 
jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 
115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676. Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904 ROZPORZĄDZENIA 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 
PRZESTRZENNEJ l BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla 
osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów 
instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, 
przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. 
(Dz. U. Nr 59, póz. 377) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 
lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, 
póz. 728) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 
107, póz. 679) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 listopada 
1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, póz. 906) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia l marca 1999 r. w sprawie 
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, 
póz. 206) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 maja 2000 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 
51, póz. 617) ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, 
póz. 456) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 
2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa..(Dz. U. Nr lOl, póz. 1104) ZARZĄDZENIA ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM 
BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. 
Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295) ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 
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1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
(Mon. Pol. Nr 19. póz. 23 n ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z 
dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, póz. 
463) ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. póz. 216) POLSKIE NORMY PN-
EN 60118-7:2001 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym — Wymagania 
szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. Zastępuje PN-85/E-08401.01 ; PN85/E-08401.02 ; PN-
87/E-08401.03; PN – EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Zastępuje PN-70/E-79100 ; PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02; PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01; PN - IEC 60364-3 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. Zastępuje normę PN-91/E-
05009/03; PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-92/E-05009/41; PN – IEC 60364 – 4 - 42 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. Zastępuje normę PN-91/E05009/42; PN – IEC 60464 – 4 - 442 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia. PN – IEC 60464 – 4 - 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. Zastępuje PN-91/E-05009/43; PN – IEC 
60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. Zastępuje PN-93/E-05009/443; PN-
IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed obniżeniem napięcia. Zastępuje PN-91/E-05009/45; PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. Zastępuje 
PN—92/E-05009/46; PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Zastępuje PN-92/E-05009/47; PN-IEC 60364-4-
473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. Zastępuje PN-
91/E-05009/473; PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. PN-IEC 
60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
grodków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-91/E-
05009/482; PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. Zastępuje PN-93/E-05009/51; PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zastępuje PN-
93/E-05009/53; PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i 
łączenia. Zastępuje PN – 92/E – 05009/537 PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastępuje PN-92/E-05009/ 54; PN-
IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Instalacje bezpieczeństwa. Zastępuje PN-92/E-05009/56; PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastępuje PN-93/E-05009/61 PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki. Zastępuje PN-91/E-05009/704; PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Wymagania dot. uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. PN-IEC 60664-1:1998 
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady. PN-90/E-05023 Oznaczenia 
identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. wymagania i badania. PN-
92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny 
elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02; PN-IEC 60364- l 
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Zastępuje PN-91/E-
05009/01; PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
Zastępuje normę PN-91/E-05009/03;PN-92/M-51004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


