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1.  Część ogólna. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

- nazwa: 

Wykonanie remontu i docieplenie ścian zewnętrznych w budynku zaplecza 
sportowego LKS Wisła Wielka 

     
      

 - adres obiektu: 

Wisła Wielka  ul. Mleczna dz. nr 769/105 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót. 
 
      Specyfikacja obejmuje cały zakres robót wchodzących w skład remontu w/w obiektu 

 

1.3. Informacje o terenie budowy. 

 Budynek zaplecza sportowego LKS Wisła Wielka 

1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

    Zamawiający przekaże wykonawcy  teren budowy na zasadzie i w terminie określonym w umowie o wykonanie 

robót. Zamawiający wskaże Wykonawcy oznaczone na planie sytuacyjnym urządzenia podziemne i naziemne, 

dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków. Ponadto Zamawiający określi zasady 

wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren obiektu. Zamawiający protokolarnie 

przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w umowie. 

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje wykonawcy: 

l)  dokumentacje techniczną  

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 

okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 

umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 

konserwacyjne. 

 

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

 



   Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji 

i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora 

nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. W 

przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 

Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej 

pracy. 

1.6.  Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

    Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów 

z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, 

szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych 

dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. W 

trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 

regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska 

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

 

      Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych zawartych w planie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia a w sytuacji zaistnienia warunków niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia do wykluczenia pracy 

personelu. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem 

budowy „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” wg obowiązujących rozporządzeń, zwanego „planem bioz” 

na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez Projektanta. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania w trakcie realizacji robót wyposażenia przeciwpożarowego w 

stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 

od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 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. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 

ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub 

pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 

władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 

zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 



materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

I.8 Nazwy i kody: grup robot, klas robót i kategorii robót. 

 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę: 

 

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

                             obiektów budowlanych lub ich części: 

 

- 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków: 

                      - 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków: 

                       45215100-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych) 
                                                                   
 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych: 

- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych: 

                       45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw  

                                            elektrycznych: 

                                            45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

                                            45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

- 45320000-6 Roboty izolacyjne 

- 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

 

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych: 

- 45410000-4 Tynkowanie 

- 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

                       45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej: 

                                            45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

                       45431000-7 Kładzenie płytek 

                       45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

- 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

                       45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

  

- 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

                       45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 



1.9  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do  realizacji robót. 

1.9.1 Opracowanie dokumentacji: 

Opis techniczny robót. 

 

1.9.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 

1.9.3. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inwestora Wykonawcy stanowią część zlecenia, 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 obowiązująca kolejność ich 

ważności: 

- Dokumentacja projektowa 

- Specyfikacje techniczne 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

1.10.Dokumenty budowy 

1.10.1 Dziennik budowy 

- Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez  kierownictwo budowy na 

bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 

wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 

być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie 

decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 

przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

1.10.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki 

obmiaru robót. wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony 



przedmiar robót stanowiący załącznik do umowy. 

 

1.10.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 

2.4.1 i 2.4.2., dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;  

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;  

f) Protokoły odbioru robót. 

g) Opinie ekspertów i konsultantów., 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

1.10.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 

1.10.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.10.6. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze 

 Dokumentacja powykonawcza 

 

 

1.11. Określenia podstawowe. 

 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

   1.11.1.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; 

1.11.2. 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. 

1.11.3. budowie -należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę. nadbudowę obiektu budowlanego 



1.11.4..robotach budowlanych -należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.11.5.terenie budowy -należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

     1.11.6.certyfikacie zgodności -należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 

    jednostkę certyfikującą. potwierdzający. że wyrób i proces .jego wytwarzania są zgodne ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.11.7. deklaracji zgodności -należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego  upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

    1.11.8. dokumentacji projektowej -należy przez to rozumieć służącą do opisu przedmiotu  zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę -składa się w 

szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

     1.11.9. aprobacie technicznej -należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie. 

     1.11.10. 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. 

     1.11.11. dzienniku budowy -należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

     1.11.12. inspektorze nadzoru budowlanego – należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

     1.11.13 kierowniku budowy -należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 

upoważnioną  do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.11.14. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) -należy przez to rozumieć -akceptowaną przez ZRU 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 ZRU. 

1.11.15. 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. 

1.11.16. obmiarze robót -należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 

wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem. 

1.11.17 .odbiorze częściowym (robót budowlanych) -należy przez to rozumieć nieformalną nazwę odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 

technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części 

obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do 

odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako "odbiór końcowy". 

1.11.18. odbiorze gotowego obiektu budowlanego -należy przez to rozumieć formalną nazwę czynności, 

zwanych też "odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych. wyznaczoną przez inwestora, ale nie będąca inspektorem nadzoru 

inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 

zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i 

ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 

przez niego dokumentacji powykonawczej. 

1.11.19. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej, 

1.11.20. przedmiarze robót -należy przez to rozumieć 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. 

1.11.21. wspólnym słowniku zamówień -należy przez to rozumieć system klasyfikacji  produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 

określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego 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. 

1.11.22 .zarządzającym realizacją umowy -należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną określoną w 

istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, 

upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie. 

ST  - ogólna specyfikacja techniczna 

SST       - szczegółowa specyfikacja techniczna  

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny spełniać 

wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie 

przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 

szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 

znaczyć. że wszystkie materiał)' pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla 

każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając 

te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca 

ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów 

pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 

dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.2. Kontrola materiałów 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 

jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 



Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 

materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów przez' zarządzającego realizacją 

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne  wsparcie i pomoc przez 

wykonawcę i producenta materiałów; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 

wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

 

2.3. Atesty materiałów 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać 

atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badał. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 

zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. 

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 

wbudowania. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 

umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 

nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. 

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać 

sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania 

lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 

realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 



Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 

miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 

umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 

realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 

i nie dopuszczone do robót. 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu. 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 

zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 

wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości. projektu organizacji 

robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 



elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 

wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Priorytetowe Zalecenia Wykonawcze: 
-  opracować projekt zagospodarowania placu budowy z podziałem na place składowe, wyznaczenie dróg  

dojazdowych i montażowych 
-  wydzielenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy. 
-  wydzielenie i odpowiednie oznakowanie strefy niebezpiecznej w rejonie    pracy sprzętu  
-  Przed realizacją należy dodatkowo sprawdzić teren pod względem  
   występowania nie ujawnionych instalacji wewnętrznych. 
 
-  W przypadku ewentualnego ujawnienia w czasie robót nieznanych przedmiotów należy wstrzymać prace i 
zawiadomić odpowiednie służby: wojskowe w przypadku niewybuchów, konserwatorskie przy przedmiotach 
zabytkowych lub szczątkach archeologicznych. 
-  Scalanie i montaż elementów konstrukcji może być prowadzone jedynie pod 
   bezpośrednim nadzorem wyznaczonych osób. 
-  Pracownicy uczestniczący w montażu muszą być odpowiednio wyposażeni   w odzież ochronną, rękawice i 

kaski oraz posiadać aktualne badania lekarskie  
   dopuszczające ich do pracy np. na wysokości oraz aktualne szkolenie BHP.   
-  Pracujący na wysokości powinni być wyposażeni w szelki  BHP  

z urządzeniem samohamującym i amortyzatorem. 
 
Zabrania się prowadzenia robót montażowych jeżeli: 

- jest zła widoczność lub oświetlenie poniżej 50 lux 
Pozostałe warunki prowadzenia robót oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy rozwiązywać zgodnie z 

obowiązującymi ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wymagania 

podstawowe PN-B-06200’’ 

 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

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 szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości 

są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak .jest 

wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

6.2.  Pobieranie próbek 

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. 

 

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 szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

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

I. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. I i które spełniają wymogi SST. 

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

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 

 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

 
7. 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 szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii 

osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagaj ą tego inaczej, to 

objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 



wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

 

7.2 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 Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania 

miesięcznych 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. 

8.  Odbiór robót budowlanych. 

Zasady odbiorów robót określa umowa. 

9.  Rozliczenie robót. 

Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. 

10. Dokumenty odniesienia. 

 
10.1. Normy i normatywy 

    Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 

10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z późniejszymi zmianami 

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

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z 

późniejszymi zmianami 

4. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 

dnia 9 listopada 2000 r. (OZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) wraz z 



późniejszymi zmianami 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej ( Budownictwa z dnia 19.12.199,4 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 

informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 

i innych wymaganych świadectw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Szczegółowa specyfikacja techniczna                            

Wykonania i odbioru robót budowlanych:     001 ściany i okładziny z płyt g-k, 

II. Część ogólna 



II.5. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek 

działowych i okładzin z płyt gipsowo –kartonowych.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji i robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zgodnie z dokumentacją zakres obejmuje: 

 

- sufit podwieszony z płyt g-k 

 

1. 4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 

wykonawczymi. nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych i ogólna specyfikacją techniczna pkt.1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 

normie PN- 72/8-10122 ,.Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Wykonawca robót .jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową ST i poleceniami ZRU. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w 

ST. „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

III. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

III.5. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. ich pozyskiwania i składowania  podano w ST Wymagania 

ogólne  

2.2.    Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie P N-B-   79405  

wymiana dla płyt gipsowo -kartonowych. 

 

 

 Warunki techniczne dla płyt gipsowo - kartonowych 

 

 

Tabela 1. 
 



Lp. Wymagania GKB zwykłą GKF 

ognioodporna 

GKBI 

wodoodporna 

GKFI wodo-i 

ognioodporna 

I 2 3 4 5 6 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2. Przyczepność kartonu 

do rdzenia gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem 

gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu ręką 

rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia 

 

3. Wymiary i tolerancje 

[mm] 

Grubość 9,5+- 0,5; 12,5+-0,5; 15+-05;> 18+-0,5 

Szerokość 1200(+0;-5,0) 

Długość [2000-3000](+0;-6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych ~5 
 

4. Masa 1m2 

płyty o 

grubości 

[kg] 

9,5 <9,5 - - - 

12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0 

15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0 

>18,0 <18,0 16,0-19,0 <15,0 13,5-15,0 

5. Wilgotność [%] < 10,0 

6. Trwałość struktury 

przy opalaniu [min.] 

- >20 - >20 

7. Nasiąkliwość - - <10 <10 

8. Oznakowa

nie 

Napis na 

tylnej 

stronie 

płyty 

Nazwa, symbol rodzaju 

Płyty; grubość; PN .... 

Data produkcji 

Kolor 

kartonu 

Szary jasny Szary jasny Zielony jasny Zielony jasny 

Barwa 

napisu 

Niebieska Czerwona Niebieska czerwona 

  



 

 Tabela 2 
 PRÓBA ZGINANIA 

                                                          Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm] 

 Grubość            Odległość 

nominalna płyty   podpór I [mm]              prostopadle do         równolegle do prostopadle do równolegle do 

gipsowej [mm] kierunkukierunku                               kierunku włókien         kierunku wlókien 

 włókien włókien kartonu kartonu kartonu 

 kartonu 

 95 380 450 150 - 

 125 500 600 180 0.8 10 

 15 O 600 600 180 O 8 I O 

 > 18,0 720 500 -- 

 

2.3. Konstrukcja ścianek okładzin stropów 

Na konstrukcję ścianek działowych i stropów stosować komplet profili stalowej zgodnie z 

wytycznymi i katalogami producentów. 

 

2.4. Izolacje cieplne i akustyczne 

Na izolacje cieplne i akustyczne (ścianki działowe, zabudowa więźby dachowej, obudowy pionów wentylacyjnych) 

stosować wełnę mineralną miękką o grubości warstw przewidzianych w dokumentacji. Na izolacje cieplne i 

przeciwdźwiękowe powinny być stosowane materiały pochodzenia mineralnego o gęstości objętościowej 60-120 

kg/m2; λ = 0,040 W/(m x k) 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania   robót budowlanych  

3. l. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.



II. Wymagania dotyczące środków transportu. 

II.8 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.” Wymagania ogólne.” 

III. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych.  

Dla wszystkich technologii (ścianki, stropy, obudowy) wykonanie obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- trasowanie robót 

- montaż profili, listew, kształtowników 

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu wraz z przycięciem i dopasowaniem  

- układanie izolacji cieplnej lub akustycznej 

- ułożenie folii paro izolacyjnej 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

 - przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego 

- szpachlowanie spoin z zabezpieczeniem taśmą 

- szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 

- ustawienie i rozbiórka rusztowań 

- czyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 

  

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

-przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 

-zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i 

 skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego, 

-przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

 odpadów, 

 -okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 

 +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej O°C, a wilgotność 

 względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

 -pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

5.3. Wykonanie ścianek działowych 

 

Ścianki działowe wykonać z zastosowaniem rusztu stalowego. Grubość 

ścianek wynika z dokumentacji technicznej. Stosować płyty typu GK i GKF 

układane pojedynczo i podwójnie. 

W ściankach działowych sanitariatów zamontować konstrukcje wsporcze do mocowania wyposażenia (umywalki, 

miski ustępowe, pisuary). 



W pomieszczeniach "mokrych" stosować płyty gipsowo -kartonowe wodoodporne. Pod profilami 

konstrukcji ścian stosować podkładki akustyczne. 

 

5.4. Wykonanie obudowy ścian z płyt g-k 

Obudowę ścian wykonać przy użyciu rusztu metalowego z zastosowaniem ściennych profili "U" mocowanych do 

podłoża. 

 

Kierunek mocowania płyt gipsowo - kartonowych na sufitach   

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między 

  elementami nośnymi [mm] 

 Poprzeczny 420 

9,5   

 Podłużny 320 

 Poprzeczny 500 

12,5   

 Podłużny 420 

15,0 Poprzeczny 550 

 

5.5. Stropy podwieszane 

Stropy podwieszane wykonać z rusztu metalowego. W pomieszczeniach sanitariatów zastosować płyty 

wodoodporne. Zastosować rodzaj płyt zgodnie z P.B.W. 

Zasady tyczenia rozmieszczenia płyt na tropach: 

- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

 (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

 długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 

 jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy 

 je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości 

 zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 

   odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 

drugą warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden 

rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Zasady kotwienia rusztu: 



W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 

wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od 

pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 

6. Kontrola , badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

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

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej oraz posiadać świadectwa jakości i uzyskać akceptacji ZRU. 

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B- 79405 

" Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 

W szczególności powinno być oceniane: 

- rodzaj płyt zgodnie z P.B.W 

-równość powierzchni płyt, 

-narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

-wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

 -wilgotność i nasiąkliwość, 

-obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

6.3. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową (normami i 

poleceniami ZRU). 

Sprawdzeniu podlega: 

-ilość i rozstaw elementów kotwiących 

-rozpiętość między elementami nośnymi rusztu 

-sposób mocowania płyt: w przypadku okładzin podwójnych spoiny jednej warstw nie mogą 

pokrywać się ze spoinami warstwy drugiej 

-pionowość, poziomość, wichrowatość powierzchni 

-ułożenie izolacji cieplnej i akustycznej (sprawdzenie grubości, ciągłości warstwy, czy materiał nie 

uległ zawilgoceniu) 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST " Wymagania ogólne" 

Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. 

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. 



Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich 

jest mniejsza niż 0,5 m . 

 Odbiór robót budowlanych  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ,. Wymagania ogólne"  

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

.jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST 

 dały pozytywne wyniki. 

8.3. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN- 72/8-10122. "Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze". 

Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność dokumentacją techniczną, 

 b. rodzaj zastosowanych materiałów, 

       c. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i    obrzeżach, 

      d.    wichrowatość powierzchni. 

       e. Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 

przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 

prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. 

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 

przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb. w dowolnym 

miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a . powierzchnią suchego tynku powinien być 

wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 

 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni są nadane w poniższej tabeli. 

      

Odchylenie Odchylenia powierzchni  

powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 

suchego tynku    przecinających się 

od płaszczyzny    płaszczyzn od kata 

i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego 

krawędzi od linii    w dokumentacji 
prostej     

nie większa niż nie wjększe niż nie większe niż 2 mm nie większe niż 

2 mm i w liczbie nie ł,5 mm na I mb na ł mb i ogółem nie 2mm 

większej niż 2 na i ogółem nie więcej więcej niż 3 mm na  

całej długości łaty niż 3 mm w pomiesz całe i powierzchni  

kontrolnej o długości 2 mb czeniach do 3,5 mm ograniczonej  

 wysokości oraz nie belkami itp.  

 więcej niż 4 mm   

 w pomieszczeniach   

 powyżej 3.5 m wyso   

 kości   



9.  Rozliczenie robót. 

Zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 

10. Dokumenty odniesienia. 

PN- 72/B-l O 122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

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

PN-93/B-O2862 Odporność ogniowa. 

PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 

Informator-Poradnik ..Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" -wydanie IV 

                                    Kraków 1996 r. 

Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE -Nida Gips -wydanie 2002 r. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002 Tynki, okładziny  

Szczegółowa specyfikacja techniczna                            

Wykonania i odbioru robót budowlanych:                       

1.  Część ogólna 



1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

 Tynki wewnętrzne 

 Tynki cementowo-wapienne 

 Suche tynki 

 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

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

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

średnioziarnisty. 

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

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 



zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

  gatunek I  80% 

  gatunek II  75% 

2.5. Materiały do suchych tynków 

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

2.6. Gotowa zaprawa klejowa o podwyższonej elastyczności 
2.7. Zaprawa do spoinowania o zwiększonej elastyczności 
2.8. Masa szpachlowa gipsowa. 
 
 

 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania   robót 

budowlanych. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych.  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

 

IV. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 

i okienne. 

V. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 

miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 



VI. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. 

VII. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 

ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.2. Przygotowanie podłoży 

 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 

i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 

mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 

1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 

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

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

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

 Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 

drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

 Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z 

obrzutki i narzutu lub wykonać suche tynki z płyt g-k. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 



cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 

mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

 

 

 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 

 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

 bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 

aluminiowej, 

 na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych 

do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do 

używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na 

podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien 

wynosić ok. 10 mm). 

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą 

gipsową. 

 

5.6. Wykonywanie gładzi gipsowych 

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali 

nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed 

wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi 

do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów, masę nakłada się pasami w kierunku od 

okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć 

papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i 

przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji 

zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz 

zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub 

malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, 

wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin 

zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją gruntującą. Należy stosować odpowiednie środki ochrony 

oczu i skóry. Nie wdychać pyłu. W przypadku zanieczyszczenia oczu skonsultować się z lekarzem.  

 

6. Kontrola , badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

6.1. Materiały ceramiczne 



Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu płytek 

 liczby szczerb i pęknięć, 

 odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 

zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie. 

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

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

 

8.  Odbiór robót budowlanych. 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – 

nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

 poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 

z podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 



przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.4. 

9.  Rozliczenie robót. 

Zasady płatności za wykonanie w/w robót określa umowa 

10. Dokumenty odniesienia. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

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

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 

              PN-72/B-06190                                Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania  w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

 

 

 

003 Podłogi i posadzki         

 Szczegółowa specyfikacja techniczna                            

Wykonania i odbioru robót budowlanych:                       

1.  Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

posadzek w obiekcie przetargowym. 



-  Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

-  Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, 

z zatarciem powierzchni na gładko  

-  Posadzki właściwe. 

-  Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem 

powierzchni na gładko  

-  Posadzka z wykładzin rulonowych np Gamrat 

-  Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych gres z cokolikami luzem 

ułożonych na gotowej zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 

zagruntowaniem podłoża, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek,  

przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie klejowej oraz wypełnieniem spoin zaprawą 

do spoinowania o podwyższonej elastyczności, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

-  Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych gres luzem, ułożonych na gotowej zaprawie 

klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem podłoża, ustawieniem 

punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na 

zaprawie klejowej oraz wypełnieniem spoin zaprawą do spoinowania o podwyższonej 

elastyczności, oczyszczeniem i umyciem powierzchni 

 
 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

 



2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

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

 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  

 

2.4. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej 

 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W 

posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości 

warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

 

2.5. Wyroby terakotowe i gresy 

 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

 Właściwości płytek podłogowych: 

 barwa: wg wzorca producenta 

 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

 ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

 mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

 kwasoodporność nie mniej niż 98% 

 ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

 długość i szerokość:  ±1,5 mm 

 grubość:  ± 0,5 mm 

 krzywizna: 1,0 mm 

 Gresy – wymagania dodatkowe: 

 twardość wg skali Mahsa 8 

 ścieralność V klasa ścieralności 

 na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

 stopnice schodów, 

 listwy przypodłogowe, 

 kątowniki, 

 narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

 długość i szerokość: ±1,5 mm 



 grubość: ±0,5 mm 

 krzywizna:  1,0 mm 

 Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

 zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 

 zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

 Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 

 nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 

w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

 Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

 Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania 

do 1,8 m. 

 

 

 

2.8. Gotowa zaprawa klejowa o podwyższonej elastyczności 
2.9. Zaprawa do spoinowania o zwiększonej elastyczności 
 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania   robót 

budowlanych. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych.  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 

wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 



Wymagania podstawowe. 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 

grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie 

– 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 

być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 

powinna być większa niż 400 kg/m3. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 

równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 

spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 

wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 

(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 

polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 

 

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe 

 

Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy 

cementowej i lastriko. 

Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość 

warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 

Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy 

posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 

W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  

 oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 

 dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

 przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do 



kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy 

posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach 

jednowarstwowych. 

Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m2 za pomocą 

wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu) 

osadzonych w podkładzie. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 

Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a 

powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 

Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie oszlifować, aż 

do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa.  

Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem 

pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 

 

5.4. Posadzki z płytek ceramicznych gres 

        Wykonanie w/w robót obejmuje:  

         - wyrównanie i przygotowanie podłoża 

         - gruntowanie podłoża 

         - sortowanie płytek 

         - przygotowanie masy klejącej 

         - ułożenie płytek 

         - ułożenie cokolików 

         - montaż listew 

          - spoinowanie 

      Płytki należy układać przy zastosowaniu „krzyżyków” dystansowych o uzgodnionej grubości.   

 

6. Kontrola , badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

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

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 



8.  Odbiór robót budowlanych. 

Zasady odbioru w/w robót określa umowa 

9.  Rozliczenie robót. 

Zasady płatności za wykonanie w/w robót określa umowa 

10. Dokumenty odniesienia. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z poli (chlorku winylu



004 Stolarka, ślusarka 

Szczegółowa specyfikacja techniczna                            

Wykonania i odbioru robót budowlanych:                       

1.  Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu stolarki drzwiowej, okiennej i ślusarki oraz prace renowacyjne 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1. Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 

odpowiadające normom państwowym. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–

16%. 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano 

poniżej. 

 Różnice wymiarów [mm] okien  drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m   5  5 

powyżej 1 m   5  5 

różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1  1   

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2  2 

skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1 



 powyżej 1 m 2 

 wysokość powyżej 1 m 2 

różnica długości przekątnych  do 1 m  2 

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3  3 

 powyżej 2 m  3  3 

przekroje szerokość do 50 mm  1 

 powyżej 50 mm 2 

elementów grubość  do 40 mm – 1 

 powyżej 40 mm – 2 

grubość skrzydła   –  1 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia 

nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 

chromianową przeciwrdzewną. 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 

impregnować: 

 elementy drzwi, 

 powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 

ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych  

2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 

szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów 

stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie należy 

stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 



2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz 

bioodporne farby do gruntowania. 

2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do 

gruntowania. 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

 do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących 

wg BN-71/6113-46 

 do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogól-

nego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-

76/6115-38. 

2.7. Stolarka z PCV wg instrukcji producenta wg P.B.W. 

2.8. Stal 

       - elementy stalowe 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

 wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St 

wg PN-EN 10025:2002  

2.9. Ślusarka aluminiowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. 

2.9.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-

EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.  

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane 

na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-

02138. 

2.9.2. Okucia wg punktu 2.3. 

2.9.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

 twardość Shor’a min. 35-40 

 wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

 odporność na temperaturę od –30 do +80°C 

 palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

 nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

 trwałość min. 20 lat. 



2.9.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-

97023. 

 

2.10. Ślusarka stalowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 

antykorozyjnymi. 

2.10.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX  

wg PN-EN 10025:2002. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy  

PN-80/M-02138. 

2.10.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3. 

2.10.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 

 

2.20. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania   robót 

budowlanych. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 

lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 

odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 

kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 



Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych.  

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

VII.5.1. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wyma-

ganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 

więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 

świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 



Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wy-

padku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 

zdrowia. 

5.4.3. Malowanie stolarki. 

          Zgodnie z SST . 

 

      6. Kontrola , badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.  

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 

PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 



7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.  Odbiór robót budowlanych. 

Zasady odbioru w/w robót określa umowa 

9.  Rozliczenie robót. 

Zasady płatności za wykonanie w/w robót określa umowa 

10. Dokumenty odniesienia. 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32  Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

          Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

 

 

 

 

005 Roboty malarskie, 

Szczegółowa specyfikacja techniczna                            

Wykonania i odbioru robót budowlanych:                       

1.  Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST. 



Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót malarskich: 

- Malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części 

ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpo-

wiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 

będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 

dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o 

krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

 wodę – do farb wapiennych, 

 terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 



normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 

producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne posiadające świadectwo dopuszczenia przez ITB. 

Farba wodorozcieńczalna posiadająca atest dopuszczający do stosowania w obiektach służby 

zdrowia, atest PZH i ITB, zmywalna, lateksowa  

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

 wydajność – 6–10 m2/dm3, 

 max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

 wydajność – 15–16 m2/dm3, 

 max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

 do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów 

chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały 

do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

 wydajność – 6–10 m2/dm3, 

 max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

 wydajność – 4,5–5 m2/dm3 

 czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

 wydajność – 5–6 m2/dm3, 

 max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

 wydajność – 6–8 m2/dm3 

 czas schnięcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 

 wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 



 czas schnięcia – 12 h 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

 wydajność – 6–8 m2/dm3 

 czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

 wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 

 lepkość umowna: min. 60 

 gęstość: max. 1,6 g/cm3 

 zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

 roztarcie pigmentów: max. 90 m 

 czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 

stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

 wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

 grubość – 100-  

 przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

 elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 

 twardość względna – min. 0,1, 

 odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki 

 odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.6. Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

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

malarskiej. 



2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 

stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

 Preparat gruntujący Atlas Uni Grunt 

 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania   robót 

budowlanych. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 

poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 

 

 

5.1. Przygotowanie podłoży 

 



5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 

ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-

ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

   

5.2. Gruntowanie. 

 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju 

z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 

podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

 

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

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 

bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 

6. Kontrola , badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 



 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Spraw-

dzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 

kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 

6.2. Roboty malarskie. 

 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

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

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

 

 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót budowlanych. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

 



8.1. Odbiór podłoża 

 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

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

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

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

9.  Rozliczenie robót. 

Zasady płatności za wykonanie w/w robót określa umowa 

10. Dokumenty odniesienia. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

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

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

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

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

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



PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

       PN-C-81932:1997      Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 

 

 

006 Roboty instalacyjne wod-kan 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie: „Budowa zapleczy socjalnych wraz z parkingami i infrastrukturą 

towarzyszącą dla boisk piłki nożnej” 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej i rozbudowy istniejącej 
wewnętrznej instalacji wod.-kan, wentylacji, c.o. kotłowni. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 
 montaż rurociągów, 
 montaż armatury, 
 badania instalacji, 
 

1.4. Wymagania ogólne 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego  i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania rozbudowanej sieci 
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 „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 

 
2. MATERIAŁY 
 
 Do wykonania wew. instalacji mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 
 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 

 Materiały zgodne z zestawieniem materiałów ( wg projektu) 
 
 
 

 
3. SPRZĘT 
 
 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. 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. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów 



 
 Instalację należy wykonać zgodnie z opisem technicznym  
 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 

(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach 
nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

 W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych. 
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 68 mm 
od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 
 
5.2. Instalowanie urządzeń wykonać zgodnie z opisem technicznym  
 
5.3. Montaż armatury i osprzętu 
 
 Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń 
gwintowanych, spawanych i  z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń 
wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 
 Kolejność wykonywania robót: 

 sprawdzenie działania zaworu, 
 nagwintowanie końcówek, 
 wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem   

                         gwintów  materiałem uszczelniającym, 
 skręcenie połączenia. 

 Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu. 
 Zawory na pionach i gałązkach należy umieszczać w miejscach widocznych oraz 
łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
 
 Instalacja przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem i przed wykonaniem 
obsypki piaskowej oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 
poddana próbie szczelności. 
 Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 



 Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
 Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 
bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara.  
 Instalację należy odebrać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót 
budowlano – montażowych cz II – Instalacje sanitarne i sieci przemysłowe” . 
 Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji gazowej 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”. 
 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 
 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. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Odbiór robót, polegających na wykonaniu instalacji, należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 
 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących 
robót: 

 Przejścia dla przewodów przez ściany i w rurach ochronnych 
(umiejscowienie i wymiary otworów), 

 Protokół wykonania zgrzewów elektrooporowych.  
 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 
dokonać końcowego odbioru technicznego. 
 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 



 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i 
uzupełniana w trakcie wykonywania robót, 

 Dziennik budowy, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa 

jakości wydane przez dostawców materiałów), 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
 protokoły z odbioru częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 
 aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  i 

uzupełnienia), 
 protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
 Jednostka obmiarowa należy być zgodna z przedmiarem robót 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Podstawą płatności jest  kosztorys ofertowy sprawdzony przez inspektora 
nadzoru. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady. 
Warszawa 1988. 

 
 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 

regulacyjne. Wymagania i badania”. 
 PN- 80/H-74219 – „Rury stalowe bez szwów walcowane na gorąco 

ogólnego stosowania”. 
 PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni 

stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne”. 
 PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją 

konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich”. 
 Warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bhp ( D.U. nr 169 z 
29.09.2003r. poz. 1650) 



 Warunki ppoż zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7.06.2010r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. 

 
 
 
 

007 Roboty instalacyjne elektryczne 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot opracowania. 
                      Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót związanych 
z instalacją elektryczną w ramach zadania budowy zapleczy socjalnych dla boisk piłki nożnej.  
 
 
1.2. Zakres specyfikacji technicznej. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robót branży elektrycznej określony w Projekcie 
budowlano-wykonawczym i Przedmiarze Robót dla instalacji elektrycznych wewnętrznych według 
wykazu jak niżej: 

- ułożenie kabla ziemnego zapomiarowego, 
- remont tablicy rozdzielczej, 
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V, 

Wymieniony powyżej zakres robót w pomieszczeniach zapleczy socjalnych będzie realizowany w 
powiązaniu z robotami budowlanymi i wykonaniem instalacji innych branż, opisanymi w odrębnych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych (kod CPV 45310000-3) 
- roboty związane z montażem tablicy rozdzielczej ( kod CPV 45315700-5) 
- roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych (kod CPV 45311100-1) 
- montaż opraw oświetleniowych (kod CPV 45311200-2) 
- próby i pomiary (kod CPV 45310003-0) 
 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
               Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Projektem budowlano-wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi „Warunkami 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: tom V – Instalacje Elektryczne”.  
 

3.2. 2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne.     



                         Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Projektem 
budowlano-wykonawczym i Specyfikacją Techniczną. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w projekcie budowlano-wykonawczym, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować 
Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, którzy dokonają odpowiednich zmian, poprawek, lub interpretacji 
tych dokumentów.  
Specyfikacja dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń innych, niż zawarte w projekcie pod 
warunkiem, że parametry zastosowanych urządzeń nie będą gorsze od tych, które zastosowano 
w projekcie.  
W przypadku, gdy materiały, lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca może zastosować tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
 
2.2. Wymagania dotyczące przechowywania i składowania. 
                       Dla każdego stosowanego materiału, lub wyrobu należy zachować wymagania dotyczące 
transportu, przechowywania i składowania zawarte w instrukcjach producentów. Wykonawca zapewni, 
aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem, lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Sprzęt. 
                       Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak również przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inwestora. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
 
3. Wykonanie robót. 
Zasady ogólne wykonania robót. 
Warunki techniczne podane w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych o napięciu do 1kV. Warunki dotyczą instalacji wykonywanych: 

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurkach z tworzyw sztucznych, 
- przewodami kabelkowymi i kablami na chwytach, na uchwytach odległościowych, na 

wspornikach, na drabinkach kablowych i w korytkach, 
- przewodami izolowanymi w kanałach podłogowych, 
- przewodami izolowanymi i kablami w prefabrykowanych kanałach izolacyjnych, 
- przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurkach instalacyjnych z tworzywa układanych 

pod tynkiem lub w podłodze, 
- przewodami wtynkowymi, 
- przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa. 

 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych należy spełnić następujące wymagania: 

- należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów jednofazowych, 



- tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić łatwy 
dostęp oraz zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób, 

- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda, 

- gniazda wtyczkowe i łączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia, 

- w łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych, 

- położenie łączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe, 

- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

 
 
3.1. Remont tablicy rozdzielczej.   
                   Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji 
producenta. Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłożu.  
Po zamontowaniu urządzenia należy: 

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w odrębnych 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. 

Do prądowego połączenia poszczególnych elementów tablicy rozdzielczej wykorzystać szyny prądowe 
oraz izolowane przewody giętkie, których odizolowane końcówki mocowane w aparacie wyposażyć w 
odpowiednie końcówki kablowe. Szynowanie wykonać tylko z użyciem izolowanych materiałów 
wykonanych z miedzi.  
 
Zakres obejmuje wykonanie następujących prac: 
- przygotowanie podłoża pod montaż TR 
- montaż na gotowym podłożu TR 
 
 
3.2. Instalacje elektryczne wewnętrzne  
 
3.2.1. Wymagania ogólne. 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, 
należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

- trasowanie, 
- kucie bruzd, 
- mocowanie puszek, 
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
- przejścia przez ściany i stropy, 

      -    układanie i mocowanie przewodów. 
- montaż sprzętu i osprzętu, 
- łączenie przewodów, 
- podejścia do odbiorników, 



- przyłączanie odbiorników, 
- ochrona przed porażeniem. 

 
3.3.2. Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
3.3.3. Kucie bruzd 
Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu instalacji. 
Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy układaniu 
dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy miedzy rurami 
wynosiły nie mniej niż 5mm. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. Zabrania się wykonywania bruzd 
w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. Zabrania się kucia bruzd, przebić 
i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Przy przejściach z jednej strony 
ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta tynkiem. 
Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi 
łukami. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki 
sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w 
warstwie wyrównawczej podłogi. 
 
 
 
3.3.4. Mocowanie puszek 
Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem)w sposób trwały za pomocą kołków 
rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do 
drewna. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.  
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich zewnętrzna krawędź po otynkowaniu ściany 
była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych przewodów. 
 
3.3.5. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu 
na rodzaj instalacji powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji 
budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 
instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
 
3.3.6. Przejścia przez ściany i stropy. 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. Przejścia wymienione powyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia 
między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny. Obwody 
instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej 
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony można stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane itp. 
 
3.3.7. Układanie i mocowanie przewodów. 
Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie 
przewodów wielożyłowych płaskich. Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można 
układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5mm, oddzielającej przewód 
od ściany. Przewody mające dwie warstwy izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną powłokę, można 



układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie 
obwodu wynosi nie więcej niż 16A. 
Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 
połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 
Zgięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Podłoże do układania na nim przewodów 
powinno być gładkie. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Mocowanie 
klamerkami należy wykonywać w odstępach około 50cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żył 
przewodu. Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy 
zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć 
je przed zatynkowaniem. 
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w 
złączach płyt itp. bez stosowania osłon. 
 
3.3.8. Montaż sprzętu i osprzętu. 
Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

- rozgałęźniki (puszki) różnego rodzaju, 
- łączniki instalacyjne, 
- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stałe, 
- tablica rozdzielcza, 
- przyciski sterownicze. 

 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne osadzenie. Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu niehermetycznego do podłoży 
drewnianych lub innych palnych należy wykonywać na podkładkach blaszanych, znajdujących się co 
najmniej pod całą powierzchnią danego osprzętu. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć 
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podłożu, przyspawane do stalowych elementów 
konstrukcyjnych budynku, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. 
 
3.3.9. Łączenie przewodów. 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą 
być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego 
zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 
przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem, a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 
metalowe. 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 żyłami wielodrutowymi (linka) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane. 
 
3.3.10. Podejścia do odbiorników. 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy 
wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego 
celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i 
być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Podejścia w górę 
od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja, lecz samo podejście 



przez strop należy wykonać zgodnie z pkt. 3.2.4. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach 
zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do opraw 
oświetleniowych. 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, drabinki kablowe itp. 
 
3.3.11. 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 i korozją.  
Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z 
tym, że dzielą się na dwa rodzaje: 

- przyłączenia sztywne, 
- przyłączenia elastyczne. 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, 
zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. 
Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, 
np. przez założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne 
przewody doprowadzane do odbiorników muszą być chronione. 
 
3.3.12. Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochronie tej podlegają metalowe obudowy zainstalowanego sprzętu i osprzętu oraz odbiorników, jak 
również cała instalacja rurowa. 
W przypadku zastosowania w ciągach rurowych elementów w obudowach z tworzyw sztucznych lub 
uszczelniania połączeń za pomocą pakuł, ciągi te muszą być dodatkowo mostkowane w miejscach 
łączeń dodatkowymi połączeniami. Takie połączenia (mostki) mogą być wykonane w postaci obejmek z 
taśmy, bednarki lub drutu stalowego i zamontowane w sposób zapewniający ciągłość metaliczną. 
Przekrój ich nie może być mniejszy od przekroju przewodów ochronnych stosowanych w danej 
instalacji. Wszystkie połączenia metaliczne muszą być zabezpieczone przed korozją oraz muszą być 
dostosowane do warunków lokalnych i gwarantować trwałą w czasie ciągłość. 
 
3.4. Montaż opraw oświetleniowych  
  Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie należy mocować przez: 

- wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu, 
- wkręcenie w metalowy kołek rozporowy, 
- wbetonowanie. 

Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać: 
- dla opraw o masie do 10kg siłę 500N, 
- dla opraw o masie większej od 10kg siłę w N równą 50xmasa oprawy w kg. 

Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Metalowe części oprawy powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli hak ma połączenie ze 
stalowymi uziemionymi elementami budynku. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać 



ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za 
pomocą złączy świecznikowych. Dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowo pod 
warunkiem zastosowania złączy przelotowych.  
Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach powinno być zgodne z normą PN-EN 12464-1:2004 „Światło 
i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach”.  
Minimalne natężenie oświetlenia winno wynosić:  

- min 300 lx na płaszczyźnie pracy w pomieszczeniu sędziów;  
- min 200 lx w łazienkach i sanitariatach oraz szatniach;  
- min 100 lx na podłodze w magazynie.  

Do wszystkich opraw oświetleniowych należy doprowadzić przewód ochronny PE.  
 
 
 
4. Odbiór robót 
 
4.1. Kontrola robót. 
                Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
będzie przeprowadzał pomiary i badania robót sukcesywnie do oddawanych do użytku fragmentów 
instalacji. Minimalne wymagania, co do zakresu badań są określone w normach. Kierownik budowy 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
 
4.2. Odbiory. 
                       Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
poprzez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie 
Inwestora. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności z dokumentacją projektową. 
W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
 
4.3. Dokumenty odbioru końcowego. 
                        Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony według wzoru opracowanego przez Inwestora. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- Specyfikacje Techniczne ( podstawowe i ew. zamienne, lub uzupełniające) 
- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów, 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
- Deklaracje zgodności, lub certyfikaty zastosowanych materiałów, 



- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru. 

 
 
5. Normy i przepisy 
 
 
PN-IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 
 
PN-IEC 60364-5-537: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i 
łączenia. 
 
PN-IEC 60364-7-704: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
 
PN-IEC 60364-4-443: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
 
PN-IEC 60364-5-54: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne. 
 
PN-IEC 60364-4-41: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa 
 
PN-IEC 60364-5-51:- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 
 
PN-IEC 60364-1:- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  
Zakres przedmiot i wymagania podstawowe. 
 
PN-IEC 60364-5-523:- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
 
PN-EN-12464-1:- „Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach”.  
 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 
 


