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ST ROBOTY BUDOWLANE 
SST-1  Roboty rozbiórkowe 
SST-2  Roboty murarskie 
SST-3  Instalowanie drzwi i okien i podobnych eleme ntów 
SST-4  Pokrywanie podłóg i ścian 
SST-5  Roboty malarskie 
SST-6  Instalacje kanalizacyjne    
SST-7  Instalacje elektryczne 
SST-8  Tynkowanie  
SST-9  Instalacje c.o.  
SST-10  Instalowanie po żarowych systemów alarmowych  
SST-11  Instalowanie systemów alarmowych przeciwwłamaniowyc h  
SST-12  Instalowanie systemów monitoringu dozorowego  
SST-13  Instalowanie sieci komputerowej i nagło śnienia  
 
 
 
 
 
 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
S. Żeromskiego w Zakopanem - oddziału dla dzieci i młodzieży przy ul. Zborowskiego 1.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1 1. 
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) w zakresie: 
1.3.1 Robót rozbiórkowych 
- zbicie tynków  
- wykucie otworów w  ścianach z cegły 
- demontaż stolarki drzwiowej 
- rozbiórka posadzek  
- rozbiórka ścian z cegły 
- rozbiórka boazerii drewnianej  
- demontaż instalacji wod-kan, c.o. elektrycznej i alarmowej  
- wywóz i unieszkodliwienie gruzu 
1.3.2 Roboty murarskie 
- obsadzenie ościeżnic drewnianych  
- wymurowanie ścian działowych z pustaków gazobetonowych 
1.3.3 Instalowanie okien i drzwi 
- montaż drzwi wewnętrznych drewnianych (jesion) wraz z obsadzeniem ościeżnic 
drewnianych oraz szklanych  
1.3.4 Pokrywanie podłóg i ścian 
- wykonanie warstwy izolacyjnej z fili i maty  
- wykonanie wylewek betonowych 
- wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 5 mm 
- wykonanie posadzki z wykładzin  
- posadzki z płytek kamionkowych  
- licowanie ścian płytkami 
- położenie gładzi szpachlowej 
- położenie tapety magnetycznej  
1.3.5 Roboty malarskie  
- malowanie farbą emulsyjna ścian i sufitów 
1.3.6 Instalacje wodno-kanalizacyjne 
- montaż orurowania wod-kan 
- montaż osprzętu wod-kan  
- wykonanie rurociągu i montaż skrzynki hydrantowej  
1.3.7 Instalacje elektryczne 
- montaż przewodów instalacji wewnętrznej 
- montaż osprzętu 
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- pomiary instalacji 
1.3.8 Tynki  
- wykonanie tynków wewnętrznych wapienno-cementowych   
1.3.9 Instalacje c.o  
- wykonanie orurowania centralnego ogrzewania z rur stalowych  
- montaż grzejników c.o.  
1.3.10 Roboty betoniarskie 
- wykonanie szalunków  
- wykonanie zbrojenia  
- betonowanie fundamentów  
1.3.11 Montaż instalacji alarmowej, ppoż. telekomunikacyjnej i antenowej TV.   
- dostawa, montaż i rozruch instalacji alarmowej, ppoż. telekomunikacyjnej i antenowej 
TV.   
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 
1.4.3 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) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 
d) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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e) budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
f) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
g) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
h) 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. 
i) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
j) 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. 
k) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
l) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz               
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
m) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy         
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.4.17 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów    
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.20 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.). 
1.4.21 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. 
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1.4.22 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 
1.4.23 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24 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. 
1.4.25 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych   
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 
1.4.28 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
1.4.29 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. 
1.4.30 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. 
1.4.31 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie      
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 
1.4.33 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych          
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji 
1.4.34 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane                  
w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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1.4.35 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.). 
1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.37 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
1.4.38 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.39 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. 
1.4.40 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.41 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
1.4.42 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. 
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona   
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją 
nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność            
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                          
i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i komplet SST.  
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 dokumentację projektową:  
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
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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) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych   
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków               
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie                  
z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych       
w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 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 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem            
i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. 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. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów     
i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie        
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
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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), 
- projekt organizacji budowy, 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów              
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
6. KONTROLA 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, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- 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, 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary            
i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie               
z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być    
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.         
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1/posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność      
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie                       
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2/posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
   - Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
  - Europejskimi standardami - certyfikat CE   
   - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3/ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
1/ Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 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 
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numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości                              
i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw      
w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych         
i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed                
i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 
nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
2/ Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 
3/ 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, 



STWIOR - Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
S. Żeromskiego w Zakopanem - oddziału dla dzieci i młodzieży przy ul. Zborowskiego 1. 

 

 

g)plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
4/ Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
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 sprawdzane z rzeczywistą ilościa wykonanych robót przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych        
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne                  
z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz 
przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
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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 
(zgodnie z umową) od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia        
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                     
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym                         
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego              
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                    
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych                                
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót           
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1/ dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2/ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3/ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
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4/ protokoły odbiorów częściowych, 
5/ recepty i ustalenia technologiczne, 
6/ dziennik budowy (oryginał), 
7/ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST       
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8/ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                    
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10/ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11/ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja             
i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi       
i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Płatności nastąpią wg warunków umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.   
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 
1623 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086). 
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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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SST - 1 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI 
(Kod CPV 4511000-1) 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach 
Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego                 
w Zakopanem - oddziału dla dzieci i młodzieży przy ul. Zborowskiego 1. 
 1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót rozbiórkowych i ziemnych przewidzianych w przedmiarze robót. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 
rozbiórkowych: 
- zbicie tynków  
- wykucie otworów w  ścianach z cegły 
- demontaż stolarki drzwiowej 
- rozbiórka posadzek  
- rozbiórka ścian z cegły 
- rozbiórka boazerii drewnianej  
- demontaż instalacji wod-kan, c.o. elektrycznej i alarmowej  
- wywóz i unieszkodliwienie gruzu 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych                        
z wykonywaniem elementów wymienionych w zestawieniu robót oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 
zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna       
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca 
dostarczać będzie następujące informacje: 
1. 6. 1 Harmonogram i kolejność prac. 
MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki 
- blacha ocynkowana,   
- stolarka okienna i drzwiowa 
- ościeżnice stalowe i drewniane, 
- gruz budowlany  
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pn.   
Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaj sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzęt 
musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości i wykonania robót     
i przepisów BIOZ. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie 
wykonawcy oraz spełniać wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach 
Technicznych dla określonych robót. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.6. 
4.2 Transport materiałów 
Środki transportu (pojazdy) – Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania 
wystarczającej ilości pojazdów, tak aby dotrzymany został termin zakończenia robót. 
Pojazdy muszą być wystarczające dla zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość 
robót i transportowanych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
5. Wykonanie robót 
5.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, 
na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie robót 
rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez 
wiatr. Wszelkie roboty rozbiórkowe należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru 
przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest 
przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie 
robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które 
powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robót 
rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny 
znajdować się poza strefą niebezpieczną. 
   Roboty rozbiórkowe 
- zbicie tynków  
- wykucie otworów w  ścianach z cegły 
- demontaż stolarki drzwiowej 
- rozbiórka posadzek  
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- rozbiórka ścian z cegły 
- rozbiórka boazerii drewnianej  
- demontaż instalacji wod-kan, c.o. elektrycznej i alarmowej  
- wywóz i unieszkodliwienie gruzu 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych 
należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenie. 
6.Kontrola jakości robót: 
Sprawdzanie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie przedmiaru robót 
a) Sprawdzenie robót pomiarowych za pomocą taśm 
b) Uporządkowanie terenu, 
c) Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po 
ich ukończeniu należy sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny 
inwestora. 
7.Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.8. Podstawą do dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1m2 otworów okiennych i drzwiowych, 1m2 pokrycia ścian, 1m2 izolacji cieplnej, 1m3 
rozbiórki elementów betonowych, 1m3 wykopów. 
8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru podano w OST 
Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót, na podstawie: 
a) protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót, 
b) z odbioru końcowego robót należy sporządzić protokół w którym powinna być zawarta 
ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego 
powinien być wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany. 
Ocena wyników odbioru : 
a)jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót         
i niniejszą specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne      
z wymaganiami niniejszej specyfikacji, 
b)w przypadku gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie 
zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót do ustalonych wymagań oraz 
gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymogami niniejszej specyfikacji, 
c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny być 
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego 
odbioru, z którego należy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robót. 
9.Podstawy płatności 
Płatności nastąpią wg warunków umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.   
10. Przepisy i normy : 
1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr .207, poz.2016      
z późn. zm.) 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.03.120.1126) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U.02.108.953 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.03.120.1133. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych. (Dz.U.04.198.2043) 
6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U.04.92.881). 
7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystości i porządku w gminach 
(Dz.U.96.132.622) 
8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ). 
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U.01.112.1206). 
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunków,           
w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U.04.128.1347). 

 
 
 
 

 
 

SST - 2 
SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ROBOTY MURARSKIE  
 (Kod CPV 45262500-6) 

 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Modernizacja 
pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Zakopanem - oddziału 
dla dzieci i młodzieży przy ul. Zborowskiego 1. 
 
1.2. Zakres robót objętych ST. 
Zakres robót obejmuje:  
1) wykonanie ścian działowych z bloczków z betonu komórkowego  
2) obsadzenie ościeżnic w murze.  
1.3. Określenia podstawowe. 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
nadzoru inwestorskiego. 
2. Materiały. 
2.1.Woda zarobowa do betonu 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 ceramiczne. 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa 3,3-4,Okg 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z pojedynczym 
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm może 
przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych. Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 
24%. Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa. Gęstość pozorna 1,7-1,9 MPa 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/m2K. Odporność na działanie mrozu 
po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 
2.2.2. Bloczki betonu komórkowego 59x24x12cm, odmiany 500 w zależności od ciężaru 
objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. Beton komórkowy do produkcji bloczków 
wg PN-80/B-06258. Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.2.3. Pustak MAX wg normy EN 771.:1: 2011  

Wymiary 288 x 188 x 220 mm,  Wytrzymałość znormalizowana: 15 MPa, Obliczeniowa 
wartość współczynnika przewodzenia ciepła wyrobu w kierunku grubości przegrody U: 
0,19 W/mK, Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej przegrody3) RW w kierunku 
grubości przegrody: 51 dB.  

2.3.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 
cement portlandzki z dodatkiem popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna                                   
i zanieczyszczeń obcych Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie,     
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport . 
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
5. Wykonanie robót. 
a) Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązana i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
uskoków i otworów. 
b) Cegły i pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu pustakiem i cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy materiał przed 
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
c) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
d) Mury grubości mniejszej niż 12cm mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 
0°C. 
5.1.Mury z betonu komórkowego, pustaka MAX i cegły pełnej. 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych, z pustaków MAX i bloczków z betonu komórkowego. 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych            
do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i elementów ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 
15% całkowitej liczby cegieł. Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła 
nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być 
wykonana z cegły jednego wymiaru. 
5.2.Mury z bloczków z betonu komórkowego. 
Mury z bloczków betonu komórkowego należy wykonywać według tych samych zasad, 
jak mury z cegły pełnej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.   
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
- Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem 
ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy                 
w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
- Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
- W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone 
wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub . świadectwom ITB, należy 
przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby               
i laboratoryjne w laboratorium przedsiębiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie          
z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami. 
- W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
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- Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
7.OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w przedmiarze robót. 
Jednostką obmiarową jest: 
- Dla ścian m2, m3 
8 ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Podstawa odbioru robót murowych. 
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: - 
dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 
producentów, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających; jeżeli 
odbiory te nie były odnotowane w dzienniku robót, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 
- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zlecane przez 
budowę (np. w odniesieniu do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów) 
- ekspertyzy techniczne w przypadku; gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po obsadzeniu stolarki: 
8.2 Odbiór murów z cegły i pustaków MAX i  ceramicznych oraz elementów z betonu. 
- Mury z cegły i pustaków ceramicznych, betonu komórkowego oraz elementów ż betonu 
powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 
- Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych      
i bloczków betonowych powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normach oraz 
sztuce budowlanej. 
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami                               
i obowiązującymi normami. 
- Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków i bloczków należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
cech użytych materiałów z wymaganiami i dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi 
normami. Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być 
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.. 
8.3 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych. 
Niezależnie od zasad odbioru podanych w ST dotyczącej montażu stolarki okiennej          
i drzwiowej:  
-odchylenie od pionu lub od poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno 
być większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 3mm na całej długości stojaka lub nadproża 
ościeżnicy, 
-największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może 
być większe niż 2mm. 
8.4 Ocena wyników badań po odbiorze. 
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W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z niniejszą ST należy 
ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszej ST 
zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych elementów           
i konstrukcji murowych. 
Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane   
i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatności nastąpią wg warunków umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.   
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.             
W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690), z późniejszymi zmianami.  
10.1 Polskie normy; świadectwa, wytyczne i instrukcje.  
PN-EN 1052-1:2000 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie  
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie 
PN-99/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów                             
z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 12636:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Metody badań. Oznaczanie przyczepności  betonu do betonu. Metody badań murów. 
Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 
PN-76/B-12006 Pustaki wentylacyjne ceramiczne. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Poradnik 
projektanta, kierownika budowy i inspektora wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" Tom I i II 
„Budownictwo ogólne" wyd. ARKADY Warszawa 1989 r 
10.2 Materiały pomocnicze. 
• „Vademecum Budowlane” dział „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych" 
• „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY Warszawa 1997r. 
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SST- 3 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
CPV 45421100-5 

(Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów) 
 

1.1 Przedmiot ST . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące Modernizacja 
pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Zakopanem - oddziału 
dla dzieci i młodzieży przy ul. Zborowskiego 1. 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1:1 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wbudowania i odbioru stolarki 
budowlanej. 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano - montażowych". 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
Ustawy Prawo Budowlane. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wyroby stolarki budowlanej. 
2.1.1 Stolarka szklana 
2.1.2 Drzwi wewnętrzne lite - rama z klejonego drewna jesionowego wypełniona 
stabilizującą konstrukcją płytą z drewna jesionowego; ościeżnice z drewna jesionowego 
regulowane, okucia – zamek zapadkowo-zasuwkowy; lakierowane materiały 
drewnopochodne; wykończenie skrzydeł – lakierowanie farbą akrylową  
2.1.4 Ościeżnice drewniane – z drewna jesionowego  
2.1.5 Podokienniki wewnętrzne – PCV 
2.1.6 Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich. 
a) zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami PN-88 / 
B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
b) dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
-sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 
c) dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł          
i elementów ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii 
z wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki 
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nietypowej - w dokumentacji technicznej (stwierdzenie zgodności wymiarowej powinno 
uwzględniać dopuszczalne odchyłki podane w tabl. 2-1 i 2-2). 
 
Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzów i odchyłek w stykach elementów stolarskich 

 
 

 
Miejsce luzów 

 

Wartość luzu i odchyłek [mm] 
Okien   
i drzwi  

przesuwnych 
 

Drzwi 
 

płytowych 

Luzy 
 

Między 
skrzydłami 

 
 

 
+2 

 
+2 

Między 
skrzydłami 

a 
ościeżnicą 

 
-1 

 
-1 

 
Tablica 2-2. Odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej [mm]. 
Wymiary tolerowane 
 

Okien i 
Drzwi wewnętrznych 

drzwi 
                                płytowych 
 

Wymiar zewnętrzny 
ościeżnicy lub krosna 

÷5 ÷5 

Ościeżnica lub 
krosno w 
świetle 
 

Do 1 m ÷2 ÷2 
Powyżej 1m ÷3 ÷3 

Różnica 
długości 
przeciwległych 
elementów 
ościeżnicy 
mierzona w 
świetle 

Do 1 m 1 1 

Powyżej 1 m 
 

2 2 

Skrzydło 
we wrębie 

Szerokość do 1m - ÷1 

Powyżej 1 m - ÷2 
Wysokość 
powyżej 1m 

 ÷2 

Różnica 
długości 
przekątnych 
skrzydeł we 
wrębnie o 
wymiarach 

Do 1 m 2 - 
1 do 2 m 3 3 
Powyżej 
2m 
 

3 4 

Przekroje 
elementów 
 

Szer. do 
50 mm 
 

÷1 ÷1 

Powyżej 
50mm 

÷2 ÷2 

Gr. do 
40mm 

÷1 ÷1 
 

Powyżej 
40mm 

÷1 ÷1 

Grubość skrzydła - ÷1 
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d) sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 
funkcjonowania okuć należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł 
oraz uruchomienie mechanizmów okuć zgodnie z normami na metody badań okien            
i drzwi. 
f) składowanie stolarki – wszystkie wyroby należy przechowywać w sposób 
zapewniający zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; podłogi w 
pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe; wyroby 
należy układać w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST 
jakość robót. 
4. TRANSPORT. 
Do przewozu stolarki może być stosowany dowolny środek transportu. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych 
ostrych elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki 
zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Przygotowanie ościeży. 
a) Stolarka okienni może być osadzana w ościeży z węgarkami lub „w” ościeży bez 
węgarków. 
b) Ościeża bezwęgarkowe, występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów 
komórkowych, cegły kratówki lub porothermu, powinny być tak wykonane, aby spełnione 
były wymagania z punktu widzenia zamocowania - okna lub drzwi balkonowych oraz 
umożliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem a ościeżnicą. 
c) Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża. 
d) Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla różnych ścian podano         
w tabl. 2-4. 
Tablica 2-4. 
Rodzaj ściany i 
sposób wykonania 
ościeża 

Odchyłki [mm] 
 

Dopuszczalna różnica 
Długości przekątnych 
[mm] szerokość wysokość 

Prefabrykowane ściany 
wielkowymiarowe, 
wyprawy pocienione 

+7 
-3 

÷3 10 
 

Prefabrykowane 
ściany pasmowe, 
wyprawy pocienione 

÷6 ÷4 Nie sprawdza się 
 

Ściany murowane, 
wyprawa tynkowa 

+10 +10 10 

 
5.2 Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej. 
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- Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie     
z wymaganiami podanymi w tabl. 2-5. 
 
 Tablica 2-5. 
Wymiary zewnętrzne stolarki Liczba 

punktów 
mocowania 

Rozmieszczenie punktów mocowania 
wysokość Szerokość 

 
W nadprożu i progu Na stojaku 

 
Do 150 
 

Do 150 4 Nie mocuje się  
 
Każdy stojak w 2 punktach 
w odległości ok. 33 cm od 
nadproża i ok. 35cm od 
progu 

150-200 6 
 

Po 1 punkcie w 
nadprożu i progu w 1 
szerokości okna 

Powyżej 
200 

8 
 

Po 2 punkty w nadprożu i 
progu rozmieszczone 
symetrycznie w 
odległościach od pionowej 
krawędzi ościeża, równej 
1/3 szerokości okna 

Powyżej 150 
 

Do 150 4 Nie mocuje się Każdy stojak w 3 punktach: 
- w odległości 33cm od 
nadproża 
- w 1 wysokości 
- w odległości 33cm od 
dolnej 
części okien 

150-200 8 Po 1 punkcie w 
nadprożu i progu w 1 
szerokości okna 

Powyżej 
200 

10 
 

Po 2 punkty w nadprożu i 
progu, rozmieszczone 
symetrycznie w 
odległościach od 
pionowych krawędzi 
ościeża, równych 1/3 
szerokości 

 
5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeży. 
- w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na 
podkładkach lub listwach. 
- w zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy 
osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 
- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 
2mm na 1 wysokości okna, 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 2mm przy długości 
przekątnej do l m, 3mm- do 2m; 4mm-powyżej 2m długości przekątnej. 
- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania 
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
- Okna powinny być mocowane w otworzę na dyble, kołki rozporowe lub specjalne 
kotwy. 
- mocowanie przy użyciu pianki poliuretanowej która całkowicie wypełnia szczelinę 
między murem a ościeżnicą jest niewłaściwe. 
- Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione. 
- Osadzanie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym 
celu należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do 
grubości parapetu. Następnie wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem      
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w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem 
mleka wapiennego. Styki parapetu z ościeżem po ich uszczelnieniu, po obu stronach 
okna, powinny być przykryte drewnianymi listwami przy ościeżnicowymi przybitymi do 
ościeżnicy. 
- Po osadzeniu okna należy wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane           
we wrębie progu ościeżnicy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolę jakości robót opisano w punkcie 5.3.,5.4. 
 7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 2-02 rozdział 10 -Stolarka. Założenia 
szczegółowe p.2.2., 
2:5. Jednostką obmiarową jest: 
- Okna, fasada szklana, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe- m2 
- Ościeżnice stalowe, drewniane – szt, kg. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. 
Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży 
lub ścian. 
- Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie wykazywać luzów w miejscach 
połączeń z murem. 
- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być 
większe niż 3mm, a dwuskrzydłowych - 6mm. 
- Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać 
żadnych luzów. 
- Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą same się zamykać. 
- Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane 
nie mogą wystawać ponad powierzchnię drewna. 
- Wszelkie obróbki blacharskie nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. 
- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie 
mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a także wykończenia 
malarskiego, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatności nastąpią wg warunków umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.   
10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 
DZ.U. nr 75/2002 - „ Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie „ 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych „ Tom I 
„Budownictwo ogólne" 
• PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• 10.2 Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 
1996r. 
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SST- 4 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

Podłogi z płytek ceramicznych, wykładziny materiało wej i PCV oraz 
okładziny ścienne z płytek ceramicznych 

(Kod CPV 45430000-0) 
  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego                 
w Zakopanem - oddziału dla dzieci i młodzieży przy ul. Zborowskiego 1. 
1.2.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót posadzkowych i okładzinowych z płytek przy użyciu 
kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie oraz paneli podłogowych 
w budownictwie  użyteczności publicznej. 
1.3.Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant 
sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i 
jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę 
– pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych, 
– pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą 
formę architektoniczną okładanych elementów. Specyfikacja obejmuje wykonanie 
posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych 
fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności 
materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek i okładzin 
wewnętrznych i zewnętrznych z płytek, oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje 
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wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod 
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4, a także podanymi poniżej:  
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty 
posadzkowe i okładzinowe z płytek. Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu 
wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża. Warstwa 
wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 
zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej. Faseta – wyoblenie wykonane na 
połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
1.7. Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych 
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której 
wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 1.6. 
Dokumentacja wykonania robót posadzkowych i wykładzinowych zawiera informacje         
i rozwiązania dotyczące: 
– materiałów do wykonywania posadzek i okładziny z płytek, - płytki GRESS 30x30cm 
– lokalizacji i warunków użytkowania,- obiekt użyteczności publicznej o dużej 
częstotliwości przebywania ludzi 
– rodzaju i stanu podłoży pod posadzki i okładziny - podłoże należy oczyścić, wyrównać 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania                     
i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 2 Wykonawca obowiązany jest 
posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 
2.2.1. Płyty i płytki 
Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 
– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki                               
i znakowanie, i posiadać następujące parametry:  
-nasiąkliwość- 0,1 % 
-wytrzymałość na zginanie – min. 40 MPa 
-mrozoodporność - mrozoodporne 
-ścieralność – 4 klasa 
2.2.2.Kompozycje klejące i zaprawy 
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Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 
 
2.2.3.Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji posadzek i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 
lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
2.2.5.Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda 
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności 
wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez 
badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych               
i okładzinowych z płytek Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć)              
i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu                          
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych 
na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 
materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych                            
i okładzinowych 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie       
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia         
tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania 
wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięcia i przed działaniem promieni 
słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
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zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 4 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót 
posadzkowy i okładzinowych Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, 
ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek                  
i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu 
materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów 
przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić przed 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli nie istnieje 
możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić                  
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody              
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może 
odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
5.2.1.Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być 
zakończone: 
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– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
5.2.2.Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 
surowego. 
5.2.3.Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie 
niższych niż +5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
5.2.4.Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu 
chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
5.3. Wykonanie posadzek z płytek 
5.3.1.Podłoża 
5.3.1.1 Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 
minimum 50 mm. Podkłady  z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na 
ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalne grubości 
podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
– podkłady związane z podłożem – 25 mm, 
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 
czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są 
zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z 
projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz 
budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna 
długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć 
wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji 
budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku 
różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, 
wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych 
elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne 
powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakości i 
zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu 
posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy 
samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych 
fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
 
5.4. Wykonanie okładzin 



STWIOR - Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
S. Żeromskiego w Zakopanem - oddziału dla dzieci i młodzieży przy ul. Zborowskiego 1. 

 

 

5.4.1.Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
– ściany betonowe, 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
– płyty gipsowo kartonowe, 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione 
resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. 
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian                 
z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) 
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-
M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych 
może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.                       
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 
(zgodnie z instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi 
podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich, 
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie 
odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji, 
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 
m. Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących 
ułożonych na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
5.5.2.Układanie płytek (okładzin) 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na 
jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się                               
z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy 
zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy 
użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. 
Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy                 
a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem 
około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 
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dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości 
zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.5.3. Powierzchnia z 
nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m 2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w 
zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-
6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim 
dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i 
„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości 
spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki 
uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu 
wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią 
wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 
dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed 
całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe.                 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. 
mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie 
nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do 
ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica.                         
W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać 
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa 
się po uprzednim namoczeniu wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej 
niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez 
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie 
płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) 
po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę 
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 
gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie 
ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy 
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i 
zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być 
uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianych im 
wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych 
robót. Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały 
pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia 
materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych                    
i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań 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 posadzek         
i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. 
Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju       
i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności: 
– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono                                
w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz 
dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych 
dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować: 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 
wzorcem płytek, 
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– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 
pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 
pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z 
dokładnością do 1 mm, 
– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 
– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych         
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m 2 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 protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek 
6.5.1.Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 
– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone 
łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 
mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 
na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym          
w projekcie, 
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 
6.5.2.Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
– cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 
– dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
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– odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m, 
– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 
na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
– elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją        
i instrukcją producenta. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 
Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m 2 na podstawie dokumentacji 
projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej 
powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych 
elementów większe od 0,25 m 2.                         
 W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
posadzkowych i okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży            
i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do 
robót posadzkowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do 
dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie                    
w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora 
nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą 
do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór 
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ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 
– projekt budowlany, 
– projekty wykonawcze, 
– dokumentację powykonawczą, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne, 
– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów   
i wyrobów, 
– protokóły odbioru podłoża, 
– protokóły odbiorów częściowych, 
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
– wyniki badań 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 i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać 
oceny wizualnej. Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę 
dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby 
jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie 
do odbioru 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
posadzki 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 posadzek 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 badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z 
zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość 
jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i 
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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 posadzek 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 posadzkach i okładzinach z płytek. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH             
I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Płatności nastąpią wg warunków umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.   
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 
znakowanie. 
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki 
odbioru. 
4. PN-EN ISO 10545-2:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości 
wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie i siły łamiącej.   
7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia. 
8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 
9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 
10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej 
rozszerzalności liniowej. 
11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
szok termiczny. 
12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności 
wodnej. 
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw. 
14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 
15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie 
mrozoodporności. 
16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności 
chemicznej. 
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17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw. 
18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
plamienie. 
19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu 
i kadmu z płytek szkliwionych. 
20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic 
barwy. 
21. PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg 
skali Mohsa. 
22. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 
24. PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego 
cementowych klejów i zapraw do spoinowania. 
25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie 
odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do badań. 
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw. 
28. PN-EN 1015-3:2000 
Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu). 
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru). 
31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
34. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
36. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
37. PN-EN 459-1:2003 
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
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46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 
47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
49. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – 
Materiały –   
50. PN-EN 309:1993. Płyty wiórowe. Definicja i klasyfikacja.  
51. PN-97/D-97016. Płyty wiórowe płaskoprasowane. Płyta wiórowa  
52. Aprobaty nr, nr 2473/96-AT-15, 3113/98-AT-15; płyta wiórowo-żywiczna aprobata nr 
2825/97-AT-15 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa. 
10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 
r. Nr 204, poz. 2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 
z późn. zm.). 
10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953       
z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690 z późn. zmi.) 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania 
ogólne, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 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. 
– Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok 
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SST- 5 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
(SST) 

ROBOTY MALARSKIE 
(Kod CPV 45442100-8) 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego                 
w Zakopanem - oddziału dla dzieci i młodzieży przy ul. Zborowskiego 1. 
1.2.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów 
budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną.   
1.3.Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy         
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
- przygotowanie podłoża sufitów i ścian 
- nałożenie powłok malarskich 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko    
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń)          
i zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) 
obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie 
następujących czynności: 
– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 
– wykonanie powłok malarskich. 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań 
dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni 
obiektów oraz ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących 
zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok 
malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych 
indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
1.5.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”,  a także zdefiniowanymi poniżej: 
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Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 
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. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 
farbom lub emaliom. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów                     
i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi 
(np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów         
i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 
1.7.Dokumentacja robót malarskich 
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 1.6. 
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać: 
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich należy uzgodnić z inwestorem 
przed wykonaniem 
– warunki użytkowania powłok malarskich 
Przy wykonywaniu robót malarskich należy wykorzystywać także: 
Protokół uzgodnień spisany z udziałem inwestora przed realizacją robót. 
Uwaga: Wymienić inne dodatkowe opracowania dokumentacyjne, jeżeli zostały 
sporządzone i są niezbędne do właściwego wykonania robót. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST „Wymagania ogólne”, pkt 2 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
– żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
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– żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
– mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych 
mieszanek do zarobienia wodą, 
– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
– rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
– mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia 
wodą, 
– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 
• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych, 
• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.3. 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, 
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 
lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.2.4. 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. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje                     
i muł. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
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Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć)               
i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu                          
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z 
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 
11, poz. 84 z późn. zm.), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, 
opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.               
w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego 
(Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania 
podano w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. 
U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robót malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny 
być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze 
powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na 
paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Zamawiający dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych 
producentów niż sugerowani, pod warunkiem, iż jakościowo będą równorzędne do 
wymienionych oraz będą spełniać warunki zgodnie z Ustawy z dnia  16.05.2004r o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 3 
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 wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji składników farb, 
– agregaty malarskie ze sprężarkami, 
– drabiny i rusztowania. 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 4 
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 ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań.                    
W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i 
innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca 
się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach 
można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie a także kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian        
i sufitów można wykonywać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., 
jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. Drugie malowanie można wykonywać 
po: 
• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
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Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych 
Lp. Rodzaj farby przeznaczonych do malowania 

 
 

Największa Wilgotność 
podłoża, w % masy 

 
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 

rozcieńczalnych wodą 
 

4 
 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 
 

3 
 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 

rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 
 

6 
 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
 

5.3.1. Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone 
farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione 
zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty 
techniczne. Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą 
wykonywana będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w 
tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
5.3.2. Tynki zwykłe 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 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, zalecaną przez producenta 
wyrobów malarskich. 
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.3. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o 
wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, 
żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być 
naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 
5.3.4. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
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zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
5.3.5. 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 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót 
malarskich zewnętrznych), 
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W 
przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można 
rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza 
odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach 
metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 
80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy 
zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami 
rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi 
oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które 
w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych 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 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, zawierającą 
informacje wymienione w pkt. 5.4.2. 
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
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a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na 
tarcie na sucho i na szorowanie, 
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, 
f) 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. 
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 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 
odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 
Powłoki z lakierów powinny: 
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a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1. 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 ze szczegółową specyfikacją techniczną robót 
murowych, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, 
wilgotność muru, 
• podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym 
oraz szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, 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 określonych w 
szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność 
tynku, 
• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, 
• 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 szczegółowej 
specyfikacji technicznej robót murowych. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej 
specyfikacji technicznej robót tynkowych. 
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 
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szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W 
przypadku wątpliwości 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. 
6.2.2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom 
wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. 
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: 
a) 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, 
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 
malarskich z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć 
sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i 
nakładania powłok malarskich. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w 
zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz                                 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
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– jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku 
budowy dotyczące wykonanych robót. 
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. 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
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 wełnianą lub bawełnianą szmatką 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 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli 
żaden z kwadracików nie 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 protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. Dla ścian i sufitów z profilami 
ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy 
stosować uproszczone metody obmiaru.  
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Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów 
ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według 
jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie obustronne żeber grzejników 
radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię prostokąta, opisanego na 
grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy przyjmować 
potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 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. 
Uwaga: W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót malarskich, opracowanej dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić (przyjąć) inne zasady przedmiaru i 
obmiaru przedmiotowych robót. Mogą to być np. zasady określone w założeniach 
szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR nr 2. W takim przypadku 
treść pkt. 7.2. należy zmienić zgodnie z treścią podaną w KNR 2-02 lub KNNR nr 2. 
6. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 8 
6.2. 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 badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi 
podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową) 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). 
6.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora 
nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
6.4. 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 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 
terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru podłoży, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań 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 dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej 
specyfikacji technicznej 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 dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej 
specyfikacji technicznej oraz przedstawić powłokę 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, wykonania ich ponownie            
i powtórnego zgłoszenia do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór 
może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
6.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie 
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okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. 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 robotach malarskich. 
9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 
PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Płatności nastąpią wg warunków umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.   
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć. 
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 
4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj Dz. U. z 2004 r.. Nr 
204, poz. 2087 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 
z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.    
z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zm.). 
10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.  Nr 202, 
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 
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z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690 z późn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 140, poz. 1171 z późn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 173, poz. 1679 z późn. zm.). 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne 
Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 
2003 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie 
Arkady – 1990 rok. 
  
 

 
SST - 6 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALACJE KANALIZACYJNE 
Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

(Kod CPV 45332300-6) 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  
Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego                 
w Zakopanem - oddziału dla dzieci i młodzieży przy ul. Zborowskiego 1. 
1.2.Przedmiot ST 



STWIOR - Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
S. Żeromskiego w Zakopanem - oddziału dla dzieci i młodzieży przy ul. Zborowskiego 1. 

 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
użyteczności publicznej 
1.3.Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), stosowanej jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.10 OST. Projektant, 
sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia 
ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji 
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót               
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad wiedzy technicznej. 
1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montażu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich 
uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla właściwego 
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
1.5.Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne              
z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych 
przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz 
wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.  
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń 
płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.  
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym 
lub przewodem odpływowym.  
Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. Przewód 
odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 
przykanalika lub innego odbiornika. 
Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i 
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 
1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji 
kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora 
nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.7.Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych 
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Dokumentację robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowią: 
– projekt budowlany,  
– projekt wykonawczy, 
– specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, 
- dziennik, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót  
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla 
realizacji konkretnego zadania. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                           
w ST „Wymagania ogólne” pkt 2 Materiały stosowane do montażu instalacji 
kanalizacyjnych 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, lub – 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, lub 
– 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”. 
2.2.Rodzaje materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone                    
w odpowiednich normach: 
– z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-
2:2002(U), 
– z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), 
– z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 
2.2.2. Przybory i urządzenia 
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać 
wymagania określone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w 
pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 
pkt 3  
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też 
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przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  i 
zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 
pkt 4 
4.2.Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych Ze względu na 
specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd 
końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 
– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej            
i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Według zaleceń 
producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do 
+30°C. 
4.3.Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń Przybory i urządzenia należy 
przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym. 
4.4.Składowanie materiałów 
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
 Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub 
przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury 
powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu 
plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub 
PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką 
ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane 
wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, 
przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 
można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o 
szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z 
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe 
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układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 
4.4.2. Składowanie przyborów i urządzeń 
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy                                 
w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw 
sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura 
nie spada poniżej 0°C. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy: 
– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 
kanalizacyjnych, 
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 
5.3.Montaż rurociągów 
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do 
właściwego montażu rur i kształtek. Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za 
pomocą uchwytów lub wsporników w sposób zapewniający odizolowanie ich od 
przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 
Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej. 
5.4.Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać 
oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, 
pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 
5.4.1. Połączenia zgrzewane 
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 
– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich 
końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego 
materiału, 
– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) 
zawierają jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do 
przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z 
bosym końcem lub rurą. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie 
powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy 
zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 
przemieszczenia drutu w kształtkach elektrooporowych co mogłoby spowodować 
zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić 
pofałdowanie. 
5.4.2. Połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 
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Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
5.4.3. Połączenia klejone 
Połączenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych stosowane są dla rur i kształtek 
z PVC-U. Powierzchnie elementów łączonych za pomocą kleju agresywnego muszą być 
czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 
Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz 
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 
Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami 
producentów tych materiałów. 
5.5.Połączenia z przyborami i urządzeniami 
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich 
powierzchni. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych 
w pkt. 2.2.2. 
Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 
WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz 
instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt  
6.2.Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy 
przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne   
i przemysłowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00 Badanie szczelności 
instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. Pionowe 
wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie 
ich wodą na całej wysokości. Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie 
przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony 
(przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 
przez nie wody. Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków 
to wynik badania szczelności należy uznać za pozytywny. Z przeprowadzonych badań 
należy sporządzić protokół badania szczelności. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 
7.2.Jednostki i zasady obmiaru robót 
Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości 
rurociągów w zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez 
odliczania kształtek, Do długości rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, 
czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów. Zwężki wlicza się do rurociągów o 
większej średnicy. Liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) 
kanalizacyjnych oblicza się w sztukach według rodzajów podejść i średnic odpływu z 
danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), 
stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. 
Uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w 
sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy Ø. Przybory – zlewy, umywalki, 
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wanny, brodziki, ustępy itp. – oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju               
i typu urządzenia. Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w 
sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 
8.2.Zakres badań odbiorczych 
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie                   
z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych. 
8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
– przebieg tras kanalizacyjnych, 
– szczelność połączeń, 
– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
– lokalizacja przyborów i urządzeń. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru 
technicznego – częściowego. 
8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku 
postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których 
sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego.                        
Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru 
technicznego – częściowego (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych.           
W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które 
były objęte odbiorem częściowym. 
8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu 
wszystkich robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z 
których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru końcowego 
należy sprawdzić  w szczególności: 
– użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
– prawidłowość wykonania połączeń, 
– wielkość spadków przewodów, 
– odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
– prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między 
uchwytami (podporami), 
– prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
– protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
– zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi (szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami 
producentów materiałów, przyborów i urządzeń. Z odbioru końcowego należy 
sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
Płatności nastąpią wg warunków umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.   
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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10.1.Normy 
PN-81/B-10700/00 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700/01 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-EN 1329-1:2001 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków    
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony 
polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1329-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości           
i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności. PN-EN 1519-1:2002 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości        
i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen 
(PE). 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości  i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). 
Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-EN 1451-1:2001 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków    
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1451-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości        
i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen 
(PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-85/M-75178.00 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-89/M-75178.01 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-79/M-75178.03 
Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 
PN-90/M-75178.04 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. 
PN-89/M-75178.05 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 
PN-89/M-75178.07 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nastropowy do wanien. 
PN-81/B-12632 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 
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PN-81/B-12632/Az1:2002 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1). 
PN-80/B-12633 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet. 
PN-79/B-12634 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
PN-81/B-12635 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
PN-77/B-12636 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 
PN-78/B-12637 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 
PN-79/B-12638 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 
PN-EN 251:2005 
Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-91/B-77561 
Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 
PN-EN 695:2002 
Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-77/B-12636 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 
PN-EN 31:2000 
Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 32:2000 
Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 111:2004 
Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-75/H-75301 
Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego. 
PN-89/M-75178.01 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-EN 232:2005 
Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-82/H-75070 
Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane. 
PN-91/M-77560 
Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane. 
PN-EN 35:2001 
Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 36:2000 
Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 36:2000/Ap1:2003 
Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-86/B-75704.01 
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania. 
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PN-90/B-75704.02 
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
standardowych. Główne wymiary. 
PN-88/B-75704.03 
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
kompakt. Główne wymiary. 
PN-88/B-75704.04 
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
dziecięcych. Główne wymiary. 
PN-EN 997:2001 
Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 
PN-EN 12764:2005(U) 
Urządzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasażem. 
PN-EN 1253-5:2002 
Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem cieczy 
lekkich. 
PN-88/C-89206 
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-EN 681-2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 
PN-EN-67/C-89350 
Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
– Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 10.2.2.Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 
1623 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 
– 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 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. 
Nr 85 z 2005 r., poz. 729. 
10.2.3.Rozporządzenia 



STWIOR - Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
S. Żeromskiego w Zakopanem - oddziału dla dzieci i młodzieży przy ul. Zborowskiego 1. 

 

 

– 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 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 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 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). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 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 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 
z 2004 r., poz. 1156). 
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SST - 7 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
(kod CPV 45315100-9) 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego                 
w Zakopanem - oddziału dla dzieci i młodzieży przy ul. Zborowskiego 1. 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Zakres robót objętych STWiOR 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające            
i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w ramach robót rozbudowy                
i przebudowy tarasu budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z przeznaczeniem na salę 
edukacyjną oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych. 
  
Zakres robót obejmuje: 
  1. Instalacja oświetleniowa,  
- Wytyczenie tras przewodów 
- Wykonanie bruzd i przebić 
- Przygotowanie podłoża pod osprzęt 
- Ułożenie puszek końcowych i rozgałęźnych 
- Ułożenie przewodów kabelkowych typu YDYp w bruzdach 
- Zatynkowanie bruzd 
- Montaż osprzętu wraz z podłączeniem przewodów 
- Podłączenie przewodów do tablic rozdzielczych 
- Sprawdzenie i pomiar obwodów 
2. Instalacja gniazd wtykowych i technologicznych,   
- Wytyczenie tras przewodów 
- Wykonanie bruzd i przebić 
- Przygotowanie podłoża pod osprzęt 
- Ułożenie przewodów kabelkowych typu YDY i YDYp w bruzdach 
- Zatynkowanie bruzd 
- Montaż osprzętu wraz z podłączeniem przewodów 
- Podłączenie przewodów do tablic rozdzielczych 
- Sprawdzenie i pomiar obwodów  
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszych STWiOR są zgodne z określeniami ujętymi w 
odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 STWiOR. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów 
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pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z 
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych 
rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 
jedynie pod warunkiem zachowania parametrów technicznych lub wprowadzenia do 
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem 
nadzoru 
2. Materiały 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać 
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w przedmiarze robót i wykazach 
materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych . 
- przewody elektryczne 
- gniazda z uziemieniem 
- wyłączniki świecznikowe 
2.1. Odbiór materiałów na budowie 
• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 
• Materiały takie jak np. oprawy oświetleniowe, moduły awaryjnego zasilania, przewody 
należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 
protokołami odbioru technicznego. 
• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 
wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać 
badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 
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 na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 
Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego 
sprzętu: 
– samochód dostawczy do 0,9 t, 
– samochód skrzyniowy 5t 
4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP        
i ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami        
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji 
oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
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Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w 
sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 
będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 
być chronione .przed uszkodzeniami. 
– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 
wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocny i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć 
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych 
elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i 
śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.    
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 
złączy świecznikowych. 
Wysokość mocowania osprzętu dostosować do charakteru i przeznaczenia 
pomieszczeń: 
- gniazda wtykowe na korytarzach , pomieszczeniach typu biurowego– 30 cm 
- gniazda wtykowe w pozostałych pomieszczeniach użytkowych – 80 – 110 cm 
- gniazda wtykowe przy umywalkach – 140 cm ( min.60 cm od baterii ) 
- łączniki - 140 cm 
5.6. Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Do odbiorników zasilanych od 
góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe 
lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. 
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności 
od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników 
zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,                      
a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
5.7. Układanie przewodów 
5.7.1. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach 
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 
– w wykonaniu zwykłym, 
– w wykonaniu szczelnym. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 
– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
– na korytkach prefabrykowanych metalowych, 
– w listwach PCW. 
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Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą 
dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 
dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca 
się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 
• Układanie przewodów na uchwytach 
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 
Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych 
i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi 
ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w 
pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy 
przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 
• Wykonanie instalacji podtynkowej wymagać będzie: 
– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem malowania. 
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w 
osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu 
uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 
przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelnień. 
• Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 
– zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie 
korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem 
pokryw. 
• Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 
– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 
przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z 
założeniem pokrywy. 
5.8. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać          
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 
zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w 
projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub Inspektorem 
nadzoru. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi                     
i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody                          
o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.               
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 
prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować 
uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces 
czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z 
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żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 
ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania) 
5.9. Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, 
korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności 
od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 
wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te 
należy wykonać: 
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 
elastycznych. 
5.10. Montaż tablic rozdzielczych i rozdzielnic 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub 
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 
– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, 
– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 
mechanicznych, 
– założyć osłony zdjęte w czasie montażu 
– podłączyć obwody zewnętrzne 
– podłączyć przewody ochronne 
6. Kontrola jakości robót 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami . 
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do odbiorników 
– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 
przeciw-porażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru robót 
7. Obmiar robót 
Obmiar robót wykonywany jest z natury i obejmuje całość instalacji 
elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową może być komplet robót dotyczących 
poszczególnych elementów i rodzaju robót. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiory częściowe 
8.3. Odbiory końcowe 
9. Podstawa płatności 
Płatności nastąpią wg warunków umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.   
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10. Dokumenty związane i odniesienia 
[1] PN-IEC 60364 – norma wieloarkuszowa : Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych . 
[2] PN-E-04700:1998/2000 – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych 
[3] PN-IEC 61024 – norma wieloarkuszowa : Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych . 
[4] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne. 
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. Nr 202 z 2004 r.      i Nr 75 z 2005 r.) 
[6] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D : Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
użyteczności publicznej 

 
SST - 8 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Kod CPV 45410000-4 

TYNKOWANIE  
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące robót tynkarskich wykonania i odbioru Modernizacja pomieszczeń Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Zakopanem - oddziału dla dzieci i młodzieży 
przy ul. Zborowskiego 1. 
  

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania    
i odbioru robót tynkarskich w w/w obiekcie. 
 
1.3. Zakres robót budowlanych 

 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą: 
- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynności z tym 

związane  
- tynki gipsowe ścian, sufitów i ościeży 
1.4. Teren budowy 
1.4.1. Charakterystyka terenu budowy 
Roboty budowlane będą prowadzone w istniejącym budynku 
1.4.2. Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w  warunkach umowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

- dokumentacje techniczną  
- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót - książka 
przedmiaru robót - zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót 
remontowych  

1.4.3. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. 
 
1.4.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. w okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
1.4.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodni z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
1.5.  Określenia podstawowe 
 

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywająca lub kształtująca powierzchnię 
elementów budowli (głównie ścian i stropów), wykonywana w celu 
zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz 
nadaniu powierzchni estetycznego wyglądu 

2. MATERIAŁY 
2.2. Wymagania ogólne 
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Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie 
ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie. 

2.3. Stosowane materiały 
-środki gruntujące  
-środki do czyszczenia podłoża  
-gotowa zaprawa tynkarska np. KNAUF GOLDBAND ( gipsowa)  
-woda  

3. SPRZĘT 
3.2. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i 
środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

3.3. Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich 
-szczotki do czyszczenia podłoża 
-kielnie 
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych 
-pace 
-pędzle 
-mieszarki mechaniczne 
-mieszadła 
-pojemniki na zaprawę 
-pojemniki na wodę 
-drabiny 
-rusztowania 

4. TRANSPORT 
-Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz 

działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 
5. ROBOTY BUDOWLANE 
5.2. Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, 
przestrzeganie harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów                      
i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 

5.3. Warunki przystąpienia do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
prace budowlane tzw. „stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne 
podtynkowe. Powinny być również zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Roboty tynkarskie należy wykonywać w 
temperaturze powyżej 5°C, lub w niższych po zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim 
działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie wodą. 

5.4. Wymagania stawiane podłożom pod tynki 
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-Podłoża z istniejącego tynku 
W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość 
jest dobra, przygotowanie podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich 
i naprawieniu lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego 
należy odbić i wypełnić nową zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy porysować 
np. gwoździami nabitymi na deskę. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone 
podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą, a następnie wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy 
cementowej. 
5.5. Wymagania stawiane robotom tynkarskim 
5.5.1. Wymagania dotyczące wykonywania tynków  
-Tynki gipsowe 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i 
domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. 
Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. 
Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na: 

- gipsy tynkarskie, 
- gipsy szpachlowe, 
- tynki cienkowarstwowe, 
- gładzie. 

Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej 
zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. 
Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm 

grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. 
Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania 
wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o 

grubości 3-6 mm. 
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania 
na wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton 
komórkowy). Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach 
drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych. 
Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem 
wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają 
komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy 
szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt 
gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania 
połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń 
powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B 
stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i 
cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być 
nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. 
Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa 
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gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz 
składników poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki 
cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach 
betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz 
pomieszczeń. 
Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich 
zawierających gips  
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości 
podłoża należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę 
wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie 
występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków gipsowych: 

- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone 
smarami technologicznymi, 

- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków 
antyadhezyjnych, 

- tynkowanie mokrego betonu, 
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 

Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od 
rozdeskowania. Wilgoć zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności 
międzywarstwowej i spowodować odspojenie tynku do podłoża. 
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami 
gruntującymi redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do 
podłoży betonowych i żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci 
dyspersji polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one 
warstwę kontaktową w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie 
podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na 
ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących zastosowanych do mostkowania 
musi być dobra przyczepność oraz odporność na środowisko alkaiczne. 
W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, 
należy dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. 
W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych 
należy zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być 
wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz 
bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem 
wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15 
mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z 
tworzywa. 
Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek 
określane są w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną 
techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie 
nanoszenia, należy ją odpowiednio często mieszać w pojemniku. 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone 
jest nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności 
przekraczającej 4%. 
Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie 
odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania 
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odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania.       
W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki 
na wiertarki. 
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. 
Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość 
zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa 
tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny 
zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości 
mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. 
Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie 
prace instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed 
korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, 
ościeżnice i grzejniki. 
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na 
odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać 
jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien 
być skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. 
Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności 
„wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie 
rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest 
zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma 
zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie twardnienia 
powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy 
nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i 
uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne 
wygładzenie może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. 
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową 
tendencję do powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga 
zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na powierzchni betonowej nałożyć 
dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. 
Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą,     
a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 
mm za pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie 
dociskając materiał do podłoża. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po 
stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię 
odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie 
zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. 
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć 
jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". 
Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej 
warstwy. 
Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. 
Do utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie 
odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy 
określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie 
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nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może być 
skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza 
powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do 
jego uszkodzenia. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.2. Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Próbki do badań będą z zasady 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. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający. Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i 
prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
zostaną poniesione przez wykonawcę. 
6.3. Kontrola podłoży. 
-Badania podłoża pod tynki gipsowe 
Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku 
wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy 
przeprowadzić następujące próby: 
-wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych 
zanieczyszczeń. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za 
pomocą szczotki lub zmyć wodą, a tynkować po wyschnięciu; 
-sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej 
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pojawia się zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na 
powierzchni środka antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem 
detergentu. Miejsca, których nie można zmyć, należy oczyścić mechanicznie – 
zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie; 
-skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego  
narzędzia. Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką 
lub cykliną, a następnie pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 
-zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy 
ciemnieją w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. 
6.4. Kontrola materiałów 
Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać 
na sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz 
terminów przydatności do użycia. 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie 
przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych. 
6.5. Kontrola w czasie wykonywania robót 
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, 
specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką 
budowlaną. 
 
6.6. Kontrola w czasie odbioru robót 
-Badanie przyczepności tynku do podłoża 
 Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które 
budzą pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po 
odgłosie należy ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też 
jest odspojony (dźwięk głuchy). W przypadkach wątpliwych można dokonać 
sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do podłoża wg PN-71/B-04500. 
-Badania grubości tynków zwykłych 
Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 
sposób, aby podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy 
oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 
1 mm. Za przeciętną grubość tynku uznaje się średnią wartość z pomiarów w pięciu 

otworach. W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m² należy na 

każde 1000 m² wyciąć jeden dodatkowy otwór.  
-Badania wyglądu powierzchni tynku 
Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie 
tynku dłonią. Wymagania dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności 
od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-
70/B-10100. 
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę 
jednakową i o tym samym natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku 
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niedopuszczalne są następujące wady: 
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów 
soli przenikających z podłoża, pleśń itp., 

-zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 
-odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną 
przyczepnością tynku do podłoża. 

 
-Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
 Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w 
których dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające 
na skutek obecności niezgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla 
tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków 
surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m² tynku. 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki 
wykonania tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są 
niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są        

o szerokości i głębokości do 1mm oraz długości do 5cm w liczbie 3 sztuk na 10m² 
powierzchni otynkowanej. Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od 
płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej należy przeprowadzać za pomocą 
przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej o długości 2 m, a w 
przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego 
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości 
prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku                       
z dokładnością do 1mm. 
Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi 
przeprowadza się za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą 
albo za pomocą poziomicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 

 
Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać 
kątownicą i łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą                   
i powierzchnią tynku w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta. 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
kategorii II-IV nie powinny być większe niż 10mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 
30mm na wysokości całego budynku. 
Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, 
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje  PN-70/B10100.  
-Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
 Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 
dylatacyjnych należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle                   
z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. 
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, 
np. wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki 
zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosami.                
W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejścia                 
i pomieszczenia o dużym ruchu oraz w zakładach przemysłowych otynkowane naroża 
powinny być chronione metalowymi kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk 
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narożnikami z blachy ocynkowanej. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach                     
i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez 
odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 4mm, przechodzącej przez całą 
grubość tynku. W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem 
juty, pozostawione w tynku szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem 
elastycznym oraz przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków 
zewnętrznych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.2. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
7.2.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji 
technicznej. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać 
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są sprawdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
7.2.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w 
innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i 
zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed 
częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej 
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających 
zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
7.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one 
być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.3. Zasady obmiaru robót tynkarskich 
-Tynki oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. Powierzchnie 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni tych elementów w stanie 
surowym. 

-Powierzchnie kolumn i półkolumn o przekroju okrągłym i owalnym oblicza się wg 
opisanego prostokąta lub jego trzech boków w najwęższym przekroju przez 
największą wysokość. 

-Tynki balkonów, ścian i stropów loggi oblicza się w metrach kwadratowych, z 
uwzględnieniem wymiarów tych elementów w stanie surowym wliczając 
powierzchnie czoła i bloków balkonów lub stropów loggi, jeżeli ich grubość 
przekracza 30cm do tynków ścian. Tynki czoła balkonów i stropów loggi szerokości 
do 30cm należy wliczać do powierzchni ościeży. 
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-Tynki i gładzie 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 bez 
dodatku za krawędzie. 

-Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie 
nieotynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli 

każda z nich jest większa niż 1m². Potrąca się również nakłady na otwory                    

o powierzchni ponad 1m², jeżeli ościeża ich są nieotynkowane oraz otwory                 

o powierzchni ponad 3m². Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni 

nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1m² i powierzchni otworów do 3 m², 

jeżeli ościeża ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3m² 
oblicza się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle 
ościeżnicy, przez szerokość ościeża w stanie surowym. Powierzchnie otworów 
oblicza się  w świetle ościeżnicy lub w świetle muru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy. 

-Otwory w obramowaniach ciągnionych oblicza się według zewnętrznych wymiarów 
obrysu obramowania. 

-Siatkowanie na gotowej konstrukcji nośnej oblicza się w metrach kwadratowych. 
-Tynki ścianek na siatce oblicza się w metrach kwadratowych. Jeżeli grubość szkieletu 

nie przekracza 20mm, powierzchnie tynku przyjmuje się jak jednostronną 
powierzchnię ścianki. Przy większej grubości każda stronę ścianki należy normować 
jak ściankę tynkowaną jednostronnie. 

-Sztablatury płaszczyzn oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych 
sztablaturą w rozwinięciu. Z powierzchni sztablatur nie potrąca się powierzchni nie 

pokrytych sztablaturą mniejszych niż 0.5m², jak również profilów ciągnionych 

powierzchni do 0.5 m². 
-Sztablaturę słupów oblicza się w metrach kwadratowych uwzględnieniem powierzchni 

boków gładkich lub profilowanych 
-Sztablaturę pasów ciągnionych, pilastrów, ościeży i belek w stropach kasetonowych i 

żebrowych oblicza się w metrach kwadratowych z uwzględnieniem szerokości pasów 
i wysokości belek. 

-Sztablaturę powierzchni między belkami stropów oblicza się z uwzględnieniem 
rozstawu belek. Przy rozstawie do 1m sztablaturę należy normować wg nakładów dla 

pół w kasetonach o powierzchni do 5m². Przy szerszym rozstawieniu belek 
sztablaturę należy obliczać wg nakładów dla sufitów. 

-Sztablaturę pasów nieciągnionych o szerokości do 25cm, usytuowanych pomiędzy 
dwoma profilami ciągnionymi, należy obliczać łącznie z szerokością pasów 
ciągnionych. Sztablaturę pasów nieciągnionych o szerokości od 50cm należy 
normować wg nakładów dla pasów nieciągnionych, a pasy szersze niż 50cm wg 
nakładów dla ścian. 

-Sztablatury profilów ciągnionych, gzymsów, ramp świetlnych zatok i pasów ciągnionych 
profilowanych oblicza się w metrach. Za szerokość obliczeniową przyjmować należy 
szerokość rozwinięcia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za długość - 
najdłuższą krawędź po obciągnięciu. 
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-Sztablatury drobnych elementów (wnęki, tła, tablice, ekrany itp.) oblicza się wg 
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementów. 

8. ODBIÓR ROBÓT TYNKARSKICH 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-odbiorowi ostatecznemu 
-odbiorowi końcowemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.1. Zasady ogólne 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia odbierający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
8.2.2. Odbiorowi robót zanikających w pracach tynkarskich podlegają: 
Podłoża: 

- Podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz 
poddane badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji. 

- Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed przystąpieniem do wykonania 
obrzutki powinien być przeprowadzony odbiór międzyoperacyjny podłoża.       
W przypadku gdy odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy go przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. Wyniki odbioru 
podłoża powinny być wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem 
inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót.  

8.4.  Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Warunki technicznie odbioru robót tynkarskich 
Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także 
dokumentacja powykonawcza określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku 
wykonywania prac tynkarskich. Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w 
odpowiedniej normie. Tynk może być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych 
są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie 
powinien być przyjęty. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 

- wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je 
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do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania  i 

trwałości tynku, należy zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań 
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: Dziennik budowy, atesty i aprobaty, protokoły odbioru oraz inne 
dokumenty budowy  

8.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy 
zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta 
zostanie pomniejszona. 
9. ROZLICZNIE ROBÓT TYNKARSKICH 
Płatności nastąpią wg warunków umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.   
 

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i normatywy 

- PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy” 
- PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ” 
- PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze” 
- PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze” 
- PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych” 
- PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze” 
- PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał 

węglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynków szlachetnych” 
- PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na 

placu budowy” 
- PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”  
- PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie” 
- PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany” 
- PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 

gipsowy” 
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- PN-EN 1015-12:2002 „Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania” 

- PN-EN 1015-19:2000 „Metody badań zapraw do murów Określenie 
współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na 
obrzutkę i do tynkowania” 

- 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-EN 13139:2002 (U) „Kruszywa do zapraw” 
- PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku” 
- PN-EN 459-1:2002 (U) „Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności” 
- PN-EN 934-2:2002 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: 

Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 
etykietowanie” 

10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) 
wraz z późniejszymi zmianami 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 
poz. 1157) 

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(DZ.U. nr 92 
poz.881) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 
r. Nr 130, poz. 1389) 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych 

10.3.  Inne dokumenty i opracowania : 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” , (Verlag 

Dashofer, Warszawa 2004 r. 
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-SST - 9 
-SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

-INSTALACJE C.O.   
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im.          
S. Żeromskiego w Zakopanem - oddziału dla dzieci i młodzieży przy ul. Zborowskiego  

1.Zakres stosowania SST 

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

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wymiany rurarzu, grzejników centralnego ogrzewania oraz 
elementów kotłowni. Rodzaje i Ilości robót do wykonania zawiera przedmiar robót 
stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji. 

W zakres tych robót wchodzą czynności wyszczególnione poniżej: 

a) Roboty demontażowe i przygotowawcze  
Do robót tych stosują się ustalenia zawarte w SST – roboty rozbiórkowe. 

      b)   Roboty montażowe instalacji c.o. -  obejmujące: 

- montaż rurociągów     

- montaż armatury     

- montaż grzejników wraz z osprzętem 

- próby i regulacje 

  
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi  w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”. 

Zastosowane skróty: 

CO - centralne ogrzewanie, 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ST - Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność              
z  Dokumentacją,  ST zawierającą ogólne wymagania  wykonania i  odbioru robót,  
poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 
28 Ustawy Prawo budowlane, „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Odstępstwa od dokumentacji 
mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych  materiałów.                
W przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy                    
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z projektem 
wykonawczym,  „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. 
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano  w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne” 

Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych            
i  zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
znak CE lub deklarację zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty 
Technicznej.   Wykonawca   uzyska przed zastosowaniem  wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2 Przewody     
Projektowana instalacja c.o. wykonana będzie: z przewodów  PE łączonych przez 
zgrzewanie, dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz            
i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub 
uszkodzeniami. Rury i kształtki muszą posiadać atest producenta oraz świadectwo 
odbioru jakościowego. 

2.3 Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować: 

- grzejniki stalowe płytowe podłączone z uchwytami, wspornikami i przynależną 
armaturą np. Purmo oraz dolnozasilane typ V 950/0,4-1,6 m np.: Purmo 
Compact lub inne o podobnej charakterystyce. 

2.4 Armatura 

Na gałązkach grzejnikowych zasilających należy zamontować zawory 
grzejnikowe termostatyczne Dn15 a na gałązkach powrotnych zawory 
grzejnikowe powrotne Dn15. 
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2. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej
 „Wymagania ogólne”  

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też  przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów 

 4. Transport i składowanie 

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

4.2. Transport  

4.2.1 Rury 

 - 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. 

4.2.2 Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie  grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej 
palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety                          
z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 
transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się 
transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.2.3 Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne, powinny być dostarczone  w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
 ogólne” 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy dokonać demontażu starych 
grzejników, podłączeń i rurociągów. Grzejniki należy przekazać inwestorowi. 
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Rurociągi stalowe należy pociąć palnikiem lub tarczą na odcinki długości 
pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. 

Rury uzyskane z demontażu należy posegregować i złożyć na miejscu 
wskazanym przez  inwestora 

5.3.  Montaż przewodów rurowych 

5.3.1 Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL 
zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". 

5.3.2 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 
(możliwe do wyeliminowania),  mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty,  wystające elementy zaprawy betonowej i muru), wykonać odpowiednie 
przekucia lub przebicia 

5.3.3 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. 

5.3.4. Rury nowe mają przechodzić przez ściany i stropy do pomieszczeń sąsiednich        
i tam mają być spięte ze starą instalacją. 

5.3.5.  Kolejność wykonywania robót: 

Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
przecinanie rur, założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z  zamocowaniem wstępnym, 
wykonanie połączeń lutowanych i skręcanych 

5.3.6 Rurociągi powinny spoczywać na podporach ruchomych, usytuowanych            
w odstępach podanych poniżej. 

Średnica zewnętrzna mm 18 22 28 

Największa odległość m 1.0 1.5 2,0 

5.3.7. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 
0,3%  w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami 
zabezpieczającymi  odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

5.3.8. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy 
wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić 
niemożność  osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większe : o 6-8mm od 
grubości ściany lub stropu. Przejście przez przegrody określone jako  granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

5.3.9 Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za 
pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 2m dla rur o średnicy 18-28. Piony 
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należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości 
ramienia co najmniej 1metr, wykonanych tak,  by możliwa była kompensacja 
wydłużeń przewodów. 

5.4. Montaż grzejników 

5.4.1. Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi max.100-150mm a od 
parapetu powinna  wynosić co najmniej 100mm. 

5.4.2.     Zawory termostatyczne muszą znajdować się w przestrzeni nieosłoniętej 

5.4.3 Kolejność wykonywania robót: 

 Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
zawieszenie grzejnika, podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi. 

5.4.4 Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 
ogrzewania  uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub 
by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie  zostało zniszczone, 
grzejnik należy w inny  sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

5.4.5. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 
skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 
działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

5.5 Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych                             
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 
pasty   miniowej. 

Kolejność wykonywania robót: 

Sprawdzenie działania zaworu, lutowanie końcówek  mosiężnych gwintowanych, wkręcenie 
półśrubunków na zawór i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
skręcenie połączenia. Na przewodach poziomych armaturę z głowicą termostatyczną należy 
ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane poziomo. Zawory na pionach                
i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 
dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

5.6 Badania i uruchomienie instalacji 

5.6.1 Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termiczne 
przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

5.6.2 Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą 
 próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po 
zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną  o jakości zgodnej z 
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PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL 

5.6.3 Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

5.6.4 Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy 
temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 

5.6.5 Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu 
próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie 
powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania 
należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano -montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie 
robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby 
szczelności należy dokładnie kontrolować. 

5.6.6 Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 
bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia  o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w 
możliwie najniższym punkcie instalacji. 

5.6.7 Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. 
nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 

5.6.8 Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

5.6.9 Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na 
gorąco, przy najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, 
lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

5.6.10 Próba szczelności na gorąco winna trwać co najmniej 72-godzinną pracą 
 instalacji. 

6.      Kontrola jakości robót 

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

6.2.  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego 
ogrzewania powinna być  przeprowadzona   w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano--montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

6.3.  Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 

6.4.  Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę  robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie  ponownie. 

7.     Obmiar robót 



STWIOR - Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
S. Żeromskiego w Zakopanem - oddziału dla dzieci i młodzieży przy ul. Zborowskiego 1. 

 

 

7.1.  Ogólne  zasady  obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej                                   
 „Wymagania ogólne”  

7.2.  Jednostki i zasady obmiarowania 

 Jednostkami obmiarowymi robót są: 

- [szt]  –  ilość zamontowanych urządzeń, 

- [mb]  - ilość ułożonego przewodu 

7.3. Obmiar robót określa się na podstawie rzeczywistych ilości w powiązaniu        
z wytycznymi  projektowymi z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego i sprawdzonych w naturze . 

8.     Odbiór robót 

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej                                   
  „Wymagania ogólne”  

8.2 Roboty i materiały podlegają warunkom odbioru według zasad podanych 
poniżej. 

8.2.1 Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
 projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów ich 
zgodności  z wystawionymi przez dostawców lub producentów świadectwami jakości, 
atestami, certyfikatami.  W przypadku  zastrzeżeń co do zgodności materiału                  
i urządzeń z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta lub dostawcę - 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza  się stosowania do robót 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.  

Wyniki odbiorów materiałów i urządzeń powinny być każdorazowo wpisywane do       
Dziennika budowy. 

8.2.2 Odbiór robót 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 
dokonać zgodnie z  „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych.  Zeszyt  nr 6.  Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normą PN-64/B-10400. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących 
robót: 

przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność               
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu 
pomiarów instalacji oraz prób działania urządzeń należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze końcowym powinny być 
dostarczone następujące dokumenty: 
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- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami           
i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót, 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, 
atesty, certyfikaty), 

- Protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych, 

- Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania z Dokumentacją  oraz ewentualnymi zapisami                    
i ustaleniami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót dotyczącymi zmian     
i odstępstw  od Dokumentacji   

- protokoły z międzyoperacyjnych oraz realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia  usterek, 

- aktualność Dokumentacje projektowej – czy uwzględniono wszystkie zmiany                             
i uzupełnienia, 

- protokoły badań szczelności instalacji. 

 Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  
Zamawiającego  i  Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia  
końcowego  pomiędzy  

Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Podstawa płatności 
Płatności nastąpią wg warunków umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.   

10.   Przepisy związane  

10.1.  „Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. 
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” 

10.2. PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym.  Wymagania  i badania techniczne przy odbiorze". 

10.3. PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania". 

10.4. PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 
wymagania i badania". 



STWIOR - Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
S. Żeromskiego w Zakopanem - oddziału dla dzieci i młodzieży przy ul. Zborowskiego 1. 

 

 

10.5. PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 
regulacyjne. Wymagania i badania". 

10.6. PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania 
i badania". 

10.7. PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 

10.8. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana 
A1)". 

10.9. PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 
przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 

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

 
-SST - 10 

-SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
-INSTALOWANIE POŻAROWYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH 

 
1.1. Wstęp 
1.1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacyjnych branży elektrycznej w obiektach budowlanych. 
Podstawą opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
z 2004r. nr 202 poz.2072) 1.1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi zbiór ogólnych 
zasad uszczegółowionych dla zadania: 
INSTALACJA 
SYGNALIZACJI ALARMU PO ŻAROWEGO 
1.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące czynności 
umożliwiających i mających na celu wykonanie: CPV – 45312100-8 Instalowanie 
pożarowych systemów alarmowych 
1.1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Nie występują. 
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w terminie określonym w dokumentach 
umowy, 
przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden 
komplet Specyfikacji Technicznej. 
1.1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną. 
1.1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna 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 
stosowanych przepisach prawnych. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową    
i Specyfikacją Techniczną. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w 
Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
robót rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy 
1.1.5.4. 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, znaki ostrzegawcze, 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. 
1.1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w czystości, 
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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. 
1.1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami. 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 personel wykonawcy. 
1.1.5.7. 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. 
1.1.5.8. 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. 
1.1.5.9. 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. 
1.1.5.10. 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 robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
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i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 
47, póz. 401). 
1.1.6. Określenia podstawowe 
1.1.6.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.1.6.2. Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokół odbioru 
końcowego, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książkę 
obmiarów. 
1.1.6.3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.1.6.4. Dokumentacja projektowa - wymagany projekt techniczny, w razie potrzeby 
uzupełniony szczegółowym projektem wykonawczym wraz. z opisami i rysunkami 
niezbędnymi do realizacji robót. 
1.1.6.5. Dziennik budowy – dziennik stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.1.6.6. Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoły urządzeń elektrycznych 
o skoordynowanych parametrach technicznych, o napięciu znamionowym do 1000 V 
prądu przemiennego i 1500 V prądu stałego, przeznaczone do doprowadzenia energii 
elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników. 
1.1.6.7. Kable - wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, 
zaopatrzone w powlokę oraz ewentualnie - w zależności od warunków układania i 
eksploatacji - w osłonę ochronną i pancerz. Kable przystosowane są do układania 
bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, albo też do zawieszenia w 
powietrzu. 
1.1.6.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.1.6.9. Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty i jest opracowywany przez 
wykonawcę przed przystąpieniem do robót. 
1.1.6.10. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową    
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.1.6.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.1.6.12. Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych 
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jednostkach przedmiarowych. Przedmiar robót, to obliczenie ilości robót według danych 
projektu technicznego lub pomiaru z natury. 
1.1.6.13. Przewody - wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo 
z jednej lub większej liczby żył izolowanych bez powłoki, lub - w zależności od 
warunków, w których mają być zastosowane - zaopatrzone w powłokę niemetalową, 
odzież i uzbrojenie. 
1.1.6.14. Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z 
ponumerowanymi stronami, służąca 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. 
1.1.6.15. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.2. Materiały 
Materiały użyte do wykonania instalacji to: 
a/ przewody – należy użyć przewodów zgodnie z projektem, w którym przewiduje się 
zastosować: 
* przewody sygnalizacyjne typu YnTKSYekw 1x2x0,8 
* przewody zasilające typu HDGs 3x2,5 
* w kolorze czerwonym, posiadać ważne certyfikaty CNBOP 
b/ osprzęt – należy użyć osprzętu zgodnie z kosztorysem, w którym przewiduje się 
zastosować: 
* listwy elektroinstalacyjne 
* rury elektroinstalacyjne, gładkie sztywne RVS 18 
* uchwyty odstępowe U-18 do mocowania rur elektroinstalacyjnych 
* złączki kompensacyjne do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych 
* odgałężniki instalacyjne przelotowe 
* kotwy stalowe z uchwytami 
c/ osprzęt – należy użyć osprzętu zgodnie z projektem, w którym przewiduje się 
zastosować 
* gniazda G-40 
* wskażniki zadziałania WZ-31 
* sygnalizatory akustyczne SA-K7 
* puszki instalacyjne 
* zasilacz buforowy do 12V DC/65W 
* akumulatory 
d/ urządzenia – należy użyć urządzeń zgodnie z projektem, w którym przewiduje się 
zastosować: 
* centralę POLON  
* czujki  
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* ręczne ostrzegacze pożarowe ROP 
* sygnalizatory akustyczne  
e/ materiały pomocnicze – w miarę potrzeb 
1.2.1. Wymagania techniczne SAP 
- sterowanie mikroprocesorowe 
- podłączenia do 512 elementów adresowalnych 
- pełna adresowalność 
- możliwość współpracy z min.4 pętlami dozorowymi 
- wyposażenie w drukarkę 
- wbudowany zasilacz 
- wyświetlacz z sygnalizacją ostrzeżenia 
- wyjścia sterujące programowalne 
- wejścia kontrolne monitorujące 
- elementy pętlowe wyposażone w izolatory zwarć 
- możliwość bezproblemowej zmiany konfiguracji systemu z poziomu centrali 
Pętle dozorowe powinny spełniać dwie funkcje: 
- zasilenia elementów w pętli 
- linii komunikacyjnych między elementami adresowalnymi a centralą 
Podstawowe zadania 
- wykrycie pożaru w jego początkowej fazie 
- załączenie sygnalizatorów akustycznych 
1.2.1. Wymagania jakościowe 
Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych, a w 
szczególności powinny posiadać ważne certyfikaty CNBOP. 
1.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 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, oraz rozebraniem i zastąpieniem właściwymi na 
jego koszt. 
1.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub zamawiającym. 
1.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Z uwagi na zapis zawarty w punkcie 6.2.1 Polskiej Normy PN-E-08350-14 ustanowionej 
przez 
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Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 6 grudnia 2002 roku „Systemy sygnalizacji 
pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji” 
konieczne jest spełnienie warunków kompatybilności urządzeń. Przyjęte w projekcie 
rozwiązania techniczne nie pozwalają na zastąpienie projektowanych urządzeń innymi, 
o podobnych parametrach, lub innego producenta. 
1.3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania 
1.4. Transport 
1.4.1. 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, Specyfikacji Technicznej i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
1.5. Wykonanie robót 
1.5.1 Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, mający na celu zapewnienie 
możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. Do prac przygotowawczych 
zalicza się następujące grupy czynności: 
- wyznaczenie miejsc montażu osprzętu i urzadzeń, 
- wiercenie otworów nieprzelotowych, 
- osadzanie kołków w podłożu – średnice kołków dostosować do montowanych 
elementów, 
1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę 
geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
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wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca 
1.5.3 Montaż urządzeń, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywać firma 
posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz autoryzację producenta (potwierdzane są 
kwalifikacje kadry wykonawczej firmy przez producenta) 
Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Należy 
przestrzegać obowiązujących norm i przepisów dotyczących systemów alarmowych       
w zakresie instalacji, konserwacji i obsługi. 
Podczas montażu urządzeń należy uwzględniać także każdorazowo architekturę 
wnętrza pomieszczenia chronionego oraz warunki środowiskowe pracy urządzenia. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien: 
• zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej, 
• zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-
kanalizacyjnych itp. będących w posiadaniu inwestora, w celu uniknięcia ewentualnych 
kolizji przy prowadzeniu robót. 
przy prowadzeniu robót wykonawca powinien: 
• stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w projekcie, 
• wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z projektantem i osobą pełniącą 
nadzór inwestorski, którzy powinni dokonywać odpowiednich wpisów do dziennika 
budowy, 
• wszelkie problemy powinny być sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzącej 
nadzór inwestorski, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji 
w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej. Wszystkie ostrzegacze pożarowe należy 
łączyć w liniach z zachowaniem właściwej polaryzacji żył, 
zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową dostarczoną przez Producenta. Czujki 
należy instalować w odległości minimum 0,5 m od opraw oświetleniowych, 
ewentualnych podciągów itd. Przyciski należy mocować do ściany na wysokości około 
1,4 m od podłogi. 
1.6. Kontrola jakości robót 
1.6.1 Program zapewnienia jakości 
1.6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. 
1.6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
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miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Przeprowadzenie prób i badań – po zakończeniu prac montażowych należy wykonać 
pomiary prądem stałym: 
- pomiary rezystancji izolacji i rezystancji linii, 
Rezystancja izolacji przewodów nie powinna być mniejsza niż 100 KΩ. Rezystancja 
izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być większa niż 2 x 
50 Ω. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Pomiary rezystancji linii mostkiem kablowym. Po wykonaniu oględzin należy sporządzić 
protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 
60364-6-61:2000. 
1.6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
1.6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
1.6.6. Dokumenty budowy 
1.6.6.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem 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 
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należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• 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, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, 
• 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. 
1.6.6.2 Książka obmiarów 
Nie będzie prowadzona – rozliczenie ryczałtowe. 
1.6.6.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 3.6.6.1 – 3.6.6.2, 
następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
1.6.7 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 
1.6.2 Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 
częściowych i końcowych polegających na kontroli: 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
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- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej, 
- zadziałania wszystkich czujek dymu i ręcznych ostrzegaczy pożarowych ze 
sprawdzeniem prawidłowości sygnalizacji stanu alarmu, 
1.7. Obmiar robot 
1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Nie będzie prowadzony – rozliczenie ryczałtowe 
1.8. Odbiór robót 
1.8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
1.8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
1.8.3.1. 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 3.8.3.2. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.         
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.                
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
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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 Specyfikacją Techniczną 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. 
1.8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót. 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne). 

3. Dzienniki budowy. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z Specyfikacją Techniczną, 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa. 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. 
1.9. Podstawa płatności 
1.9.1. Ustalenia ogólne 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
2.0. Dokumenty odniesienia 
2.1. Przepisy prawne 
- Ustawa z dnia 23 marca 2003 Prawo Budowlane (Dz.U.nr 80) z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 
wykonania i odbioru robót budowlanych 
(Dz.U.nr. 202 poz.2072) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 
w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U.nr 80 poz.563 z dn.11.05.2006.). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia także zasad wydawania dopuszczenia tych 
wyrobów do użytkowania (Dz.U.nr 143 poz. 1002). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2003 r. w sprawie warunków 
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technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr.75 poz 690) 
z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 
wyrobów służących do ochrony przeciw pożarowej, które mogą być wprowadzone do 
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
 

-SST - 11 
-SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

-INSTALOWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH 
 

1.  Instalacja wykrywania i sygnalizacji włamania S SWiN 

1.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie użyte elementy w systemie muszą posiadać odpowiednie świadectwa 

dopuszczenia do stosowania. 

Elementy systemu rozmieścić zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i Inspektora 

nadzoru, uwzględniając podczas realizacji ewentualne zmiany w zakresie robót 

budowlanych, wykończeniowych oraz wyposażenia pomieszczeń i stref chronionych, w 

tym także umeblowania. Ewentualne zmiany wymagają zatwierdzenia przez inspektora 

systemu. Instalację powinni wykonywać osoby posiadający odpowiednie kwalifikacje. 

Urządzenia instalować i podłączać zgodnie z dostarczonymi przez producenta 

dokumentacjami techniczno-ruchowymi (DTR) Mocowania powinny spełniać wymagania 

zawarte w instrukcjach producenta. Wybór mocowań może zależeć od wymagań 

otoczenia. 

1.2 Zestawienie rodzaju robót 

- wykonanie tras kablowych i układanie przewodów, 

- montaż elementów systemu, 

- włączenie do centrali wykrywania włamania, 

- współpraca z innymi systemami. 

1.3 Wykonanie tras kablowych i układanie przewodów 

- w przestrzeniach sufitu podwieszanego trasy kablowe wykonywać z rur instalacyjnych 

sztywnych, nie rozprzestrzeniających płomienia, 

- w miejscach gdzie nie występuje sufit podwieszany, trasy kablowe wykonać z rur 

instalacyjnych sztywnych nierozprzestrzeniających płomienia p/t, 
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- ułożenie tras kablowych skoordynować z pracami budowlanymi, 

- odejścia kabli od czujek do wskaźników zadziałania wykonać rurkami giętkimi z 

materiału nierozprzestrzeniającego płomienia, 

- przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze 

specyfikacją, producenta kabli, 

- przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie 

przy montowanych urządzeniach końców przewodów o długości niezbędnej do 

wykonania połączeń, 

- przewody należy układać jako jednoodcinkowe od urządzenia do urządzenia. 

Niedopuszczalne jest łączenie przewodów pomiędzy urządzeniami. 

Oprzewodowanie należy wykonać w listwach instalacyjnych PCV.  

W przypadku konieczności równoległego prowadzenia instalacji SSWiN wraz z instalacją 

zasilającą 220V;50Hz lub telewizji użytkowej należy przestrzegać następujących zasad. 

- przewody zasilające 220V prowadzić w osobnych listwach (rurkach) w odległości min. 

20cm. Od pozostałych instalacji, 

- przewody instalacji swwin prowadzić w osobnych listwach (rurkach) lub w osobnych 

komorach listew wielokomorowych). 

Wszystkie urządzenia typu ZAZ oraz MZD komunikują się z centralą przez interfejs 

RS485 i są połączone przy pomocy przewodu typu ‘skrętka’ 4-żyłowego (2-parowego). 

Dwie żyły (D+ oraz D-) odpowiadają za komunikację; dwie są przeznaczone do zasilania 

urządzeń peryferyjnych bez własnego zasilacza (0 oraz +12V). Zalecane jest stosowanie 

przewodu typu ‘skrętka’ w ekranie. 

1.4 Montaż elementów systemu 
Elementy systemu wykrywania i sygnalizacji włamania montować zgodnie ze 
specyfikacją producenta zastosowanego systemu. 
Czujki PIR należy instalować na ścianach na wysokości 2,3-2,5m. od podłogi w 
miejscach wskazanych przez Użytkownika i Inspektora nadzoru. Czujki nie powinny być 
narażone na bezpośrednie światło słoneczne. Czujki nie powinny być skierowane 
bezpośrednio na powierzchnie, których temperatura może się gwałtownie zmieniać. 
Czujki nie powinny być instalowane w przestrzeniach narażonych na szybki ruch 
powietrza (np. w okolicach kratek nawiewnych i wyciągowych inst. wentylacyjnej), 
Połączenia elektryczne wykonać zgodnie z DTR czujki.  
1.5 Współpraca z innymi systemami 
Współpraca systemu musi być zgodna z wytycznymi i ze scenariuszem pożarowym w 
obiekcie. 
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-SST - 12 
-SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

         - INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV  
 
1. Instalacja telewizji dozorowej CCTV 
1.1 Wymagania ogólne 
Wszystkie użyte elementy w systemie muszą posiadać odpowiednie świadectwa 
dopuszczenia do stosowania. Elementy systemu rozmieścić zgodnie z zaleceniam 
Użytkownika i Inspektora nadzoru, uwzględniając podczas realizacji ewentualne 
zmiany w zakresie robót budowlanych, wykończeniowych oraz wyposażenia 
pomieszczeń i stref chronionych, w tym także umeblowania. Ewentualne zmiany 
wymagają zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Instalację powinni wykonywać osoby posiadający odpowiednie kwalifikacje. 
Urządzenia instalować i podłączać zgodnie z dostarczonymi przez producenta 
dokumentacjami techniczno-ruchowymi (DTR). Mocowania powinny spełniać wymagania 
zawarte w instrukcjach producenta. Wybór mocowań może zależeć od wymagań 
otoczenia. 
1.2 Zestawienie rodzaju robót 
- wykonanie tras kablowych i układanie przewodów, 
- montaż elementów systemu, 
- współpraca z innymi systemami. 
1.3 Wykonanie tras kablowych i układanie przewodów 
- w przestrzeniach sufitu podwieszanego trasy kablowe wykonywać z rur instalacyjnych 
sztywnych, nie rozprzestrzeniających płomienia, 
- w miejscach gdzie nie występuje sufit podwieszany, trasy kablowe wykonać z rur 
instalacyjnych sztywnych nierozprzestrzeniających płomienia p/t, 
- ułożenie tras kablowych skoordynować z pracami budowlanymi, 
- odejścia kabli od czujek do wskaźników zadziałania wykonać rurkami giętkimi z 
materiału nierozprzestrzeniającego płomienia, 
- przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze 
specyfikacją producenta kabli, 
- przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie 
przy montowanych urządzeniach końców przewodów o długości niezbędnej do 
wykonania połączeń, 
- przewody należy układać jako jednoodcinkowe od urządzenia do urządzenia. 
Niedopuszczalne jest łączenie przewodów pomiędzy urządzeniami. 
Sygnały wizyjne zostaną przekazane do monitora w strefie bibliotekarza za pomocą kabli 
światłowodowych, poprzez konwertery. 
Obrazy z kamery zostaną podłączone do monitora z wbudowanym rejestratorem 
cyfrowym.  Przyjęto zasilanie kamer napięciem 12V DC z dwóch zasilacza 
umiejscowionego w strefie bibliotekarza. 
Rozprowadzenie zasilania należy przeprowadzić kablem typu OMY 3x0,75. 
1.4 Montaż elementów systemu 
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Elementy systemu telewizji dozorowej montować zgodnie ze specyfikacją producenta 
zastosowanego systemu, zaleceniami CNBOP. 
1.5 Współpraca z innymi systemami 
Współpraca systemu musi być zgodna z wytycznymi i ze scenariuszem pożarowym          
w obiekcie. 
 
 

-SST - 13 
-SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

- INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ I NAGŁO ŚNIENIA 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru Instalacji  Teletechnicznej w obiektach kubaturowych 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. i 
dotyczą instalacji: 

- instalacja okablowania strukturalnego LAN 
-  instalacji sieci komputerowej i teletechnicznej  
-  

1.3.Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

• Montaż korytek, rurek PCV 
• Układanie, wciąganie przewodów 
• Montaż  urządzeń 
• Uruchomienie systemu 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są 
zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną  
„Wymagania Ogólne”  

Pojęcia ogólne: 

Okablowanie pionowe (wewn ątrz budynku) - kable miedziane lub/i 
światłowody ułożone zazwyczaj w głównych pionach (kanałach) 



STWIOR - Modernizacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
S. Żeromskiego w Zakopanem - oddziału dla dzieci i młodzieży przy ul. Zborowskiego 1. 

 

 

115 

 

telekomunikacyjnych budynków, realizujące połączenia pomiędzy punktami 
rozdzielczymi systemu. 

Punkty rozdzielcze - miejsca będące węzłami sieci w topologii gwiazdy, 
służące do konfiguracji połączeń. Punkt zbiegania się okablowania 
poziomego, pionowego i systemowego. Zazwyczaj gromadzą sprzęt 
aktywny zarządzający siecią (koncentratory, przełączniki itp.). Najczęściej 
jest to szafa lub rama 19-calowa o danej wysokości wyrażonej w 
jednostkach U (1U=45 mm). 

Okablowanie poziome - część okablowania pomiędzy punktem 
rozdzielczym, a gniazdem użytkownika. 

Gniazda abonenckie - punkt przyłączenia użytkownika do sieci 
strukturalnej oraz koniec okablowania poziomego od strony użytkownika. 
Zazwyczaj są to dwa gniazda RJ-45 umieszczone w puszce lub korycie 
kablowym. 

Połączenia systemowe oraz terminalowe - połączenia pomiędzy 
systemami komputerowymi a systemem okablowania strukturalnego. 

Połączenia telekomunikacyjne budynków - często nazywane 
okablowaniem pionowym międzybudynkowym lub okablowaniem 
kampusowym. Zazwyczaj realizowane na wielowłókowym zewnętrznym 
kablu światłowodowym. 

kabel krosowy – jest to giętki kabel zakończony z dwóch stron złączem 
(RJ45, KATT, ST, SC), służący do wykonywania połączeń w punkcie 
dystrybucyjnym (np. pomiędzy urządzeniem aktywnym, a panelem z 
zakończeniami okablowania poziomego). 

kabel przył ączeniowy - jest to giętki kabel zakończony z dwóch stron 
złączem (RJ45, ST,SC), służący do wykonywania połączeń pomiędzy 
punktem abonenckim, a urządzeniem aktywnym użytkownika (kartą 
sieciową, telefonem, drukarką sieciową). 

1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
Ogólne”.  

instalacja okablowania strukturalnego LAN 

� szafa Rack 9U 
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� Panel krosowy 24xRJ45 ; 48xRJ45 

� Switch 28 portowy 

� Gniazdo komputerowe 2xRJ-45 

� Kabel UTP kat.5e 

� Rura winidurowa gładka RL-20 

� Rura osłonowa karbowana peszel fi 22 

� Korytko kablowe X-100 

instalacja systemu multimedialnego 

� Wzmacniacz radiowęzłowy 

� Projektor 

� Ekran projekcyjny 

� Kolumna głośnikowa 

� Mikrofon bezprzewodowy 

� Gniazdo głośnikowe 

� Kabel RG6 

� Kabel mikrofonowy SPRC235 

� Rura winidurowa gładka RL-22 

� przewód YTKSY 1x2x0,5 

� Rura winidurowa gładka RL-22 

� rurka winidurowa karbowana peszel fi 22 mm 

Wszystkie urządzenia powinny posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do 

stosowania. 

2.2.Składowanie materiałów 

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

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej  
„Wymagania Ogólne”. 

1).Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują 
właściwą realizację robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

2).Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający 
odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 

3).Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót 
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4. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej  
„Warunki Ogólne”. 

1).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. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki 
Ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót 

5.2.Rozpocz ęcie robót 

           Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych elementy budowlano-konstrukcyjne mające 
wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 

Firma wykonująca prace instalacyjne powinna posiadać odpowiedni certyfikat 
producenta systemu, który umożliwi po zakończeniu prac otrzymanie określonej 
gwarancji na wykonany system. 

5.2.1.Instalacja okablowania 
1).Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego oraz 

kabli szkieletowych okablowania pionowego należy skoordynować z istniejącymi i   
wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowana instalacja elektryczna, 
instalacja elektryczna ogólna, instalacja centralnego ogrzewania, wody, gazu itp. 

2).Wszystkie kable sygnałowe powinny być oznaczone numerycznie, w sposób 
trwały, tak od   strony gniazd sygnałowych w punktach przełączeniowych użytkowników 
oraz na panelach w  punktach dystrybucyjnych 

3).Instalacje układać w korytach kablowych, listwach instalacyjnych, rurkach PC 
przeznaczonych dla instalacji teletechnicznej. 

4).Wszystkie metalowe części (drabinki, koryta kablowe, szafy dystrybucyjne)  
mogące znaleźć 
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się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych, należy połączyć przewodem 
miedzianym z  głównym zaciskiem uziemiającym. Rezystancja uziomu nie 
powinna być większa od 1Ω 

5).Przy układaniu kabla nie dopuszczać do zgięcia kabli pod kąt większym niż 90 ͦ, 
oraz nie dopuszczać do zaciskania się opasek łączeniowych na przewodach. 

6).Łączenie kabli miedzianych w gniazdkach logicznych i punktach 
dystrybucyjnych  wykonywać zgodnie z zaleceniami EIA/TIA 568B.         

5.2.2. Monta ż urządzeń 

1).Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z dokumentacji dostarczonymi DTR 
dla poszczególnych elementów systemu. 

5.2.3.Monta ż centrali 
 

 1). Montaż urządzenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją i dostarczoną 
DTR 

5.2.4.Ochrona przeciwpora żeniowa dodatkowa 

• Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy stosować Szybkie 
Wyłączanie Zasilania zgodnie z PN-E-05009/41 i późniejszą jej 
nowelizacją. 

• Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem w 
warunkach zakłóceniowych, należy połączyć przewodem miedzianym z 
głównym zaciskiem uziemiającym. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.Zasady ogólne kontroli 

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 

6.2.Kontrola jako ści materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 
Inżyniera. 

6.3.Kontrola jako ści robót 

6.3.1.Warunki przyst ąpienia do bada ń 
1).Wykonawca robót powinien dostarczyć Inżynierowi projekt powykonawczy 
Instalacji  

    Teletechnicznej z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robót 
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Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

• przed zamknięciem koryt, stropów podwieszonych przed  
• zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane oraz po 

wciągnięciu kabli do kanalizacji kablowej 
• po ukończeniu montażu urządzenia  
• w okresie gwarancyjnym 

 

6.3.2 .W zakresie robót Instalacji  Teletechnicznej  
 

1).Zgodność przebiegów kablowych z dokumentacją projektową (uwzględniając 
inne media) 

    Wszelkie odstępstwa powinny być uzgodnione z Inżynierem. 

2).Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją 
projektową. 

3).Poprawność wykonania instalacji sieci sygnałowej powinna być potwierdzona 
pomiarami  

    statycznymi i dynamicznymi właściwości poszczególnych torów, Należy 
przeprowadzić testy   

    okablowania dla wszystkich punktów połączeniowych. Dla łączy 
światłowodowych należy  

    przeprowadzić pomiary tłumienności  zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
standardów  

    (dwukierunkowe pomiary  sygnałem w dwóch oknach transmisji) Wszystkie 
raporty z 

     pomiarów powinny zostać dołączone  do dokumentacji powykonawczej i 
przekazane  

     inwestorowi. 

4).Prawidłowe i zgodne z dokumentacją oznaczenie przewodów. 

 

 6.3.3. W zakresie robót monta żu urz ądzeń 
 

1).Sprawdzenie zgodności miejsca montażu urządzeń z dokumentacja projektową 

2).Sprawdzenie poprawności montażu i działania urządzeń zgodnie z warunkami 
technicznymi 
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    wykonania i montażu oraz instrukcjami dostarczonymi przez producentów DTR 

3).Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz połączeń 
wyrównawczych. 

4).Sprawdzenie poprawności uziemienia oraz wyników pomiarów 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania 
Ogólne”. 

Jednostkami obmiaru są: 

Przewody, korytka, listwy, rurki - 1 mb  

Urządzenia - 1 szt 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania 
prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który 
należy zachować do odbioru końcowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

8.1.Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzaj ących wykonanie Instalacji  
Teletechnicznej 
 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których 
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny 
wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty 
będą wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
następujących rodzajów robót 

Montaż okablowania 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 
stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 
prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie 
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
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W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 

8.2. Odbiór techniczny ko ńcowy instalacji  

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,  
• wykonanie oprogramowania systemu (central telefoniczna) 
• sprawdzeniu działania poszczególnych układów systemu, 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy instalacji (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; 
• Raporty z pomiarów statycznych i dynamicznych oraz tłumienności 
• powinny zostać dołączone  do dokumentacji powykonawczej  
• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
• protokoły wykonanych badań odbiorczych 
• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby 

budowlane, z których wykonano instalację 
• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
• instrukcję obsługi instalacji 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji strukturalnej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
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Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 
stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru 
ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody 
instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej „Warunki Ogólne”. 

Roboty instalacyjne dla wykonania okablowania płatne są wg ceny obmiaru, które 
zawiera: 

• wykonanie robót przygotowawczych 
• zakup i dostawę materiałów 
• wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykonanie przejść 

przez przegrody 
• ułożenie i łączenie rur, listew, koryt 
• wciąganie i układanie przewodów 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 

Roboty instalacyjne dla montaż urządzeń płatne są wg obmiaru na podstawie ceny 
jednostkowej, która zawiera: 

• zakup i dostawę materiałów 
• wykonanie robót przygotowawczych 
• montaż urządzeń 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 

 

Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMY  

Wytyczne projektowania instalacji okablowania strukturalnego 

właściwe dla producenta komponentów okablowania strukturalnego 

ANSI/EIA/TIA-586 wraz z dodatkami TSB-36 i TSB-40, ISO 11801- Międzynarodowa 
norma dotyczące wymagań dla okablowania teleinformatycznego. 

Załącznik nr 23 do rozporządzenia Ministra Łączności  z dnia 4września 1997r. 
„Wymagania techniczne  na okablowanie  strukturalne” 

EN 50167÷9 - Europejska norma dotyczące wymagań dla okablowania 
teleinformatycznego. 
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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. 
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(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 przeciwpożarowej. (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 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  
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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 ; 
PN-85/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/E-
05009/42;  

 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 
zapewnieni 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; 
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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.  
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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    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 

 

 

 

 

 

 

 


