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B.00.00.WYMAGANIA OGÓLNE  

B.00.01.WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót w zakresie robót ogólnobudowlanych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z: 

B.01.01 - Roboty rozbiórkowe 

B.01.02 - Nadproże stalowe 

B.01.03 - Konstrukcja stalowa 

B.02.01 - Sufit podwieszany 

B.02.02 - Ściany z płyt g-k 

B.02.03 - Licowanie ścian płytkami 

B.02.04 - Tynki 

B.02.05 - Roboty malarskie 

B.02.06 - Posadzki 

B.02.07 - Stolarka okienna i drzwiowa 

  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić podczas 

wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1 Roboty Tymczasowe 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie inżynierii 

wodnej zaliczania się:. 

 wykonanie niezbędnych objazdów wraz z tymczasową organizacją ruchu, 

 montaż demontaż deskowań, 

 montaż i demontaż zabezpieczeń ścian wykopu, 

 zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych, 

 schody i rampy zejściowe do wykopów, 

 wykonanie odwodnienia drenaży w wykopach, 

 pompowanie wód z wykopów,  
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 montaż i demontaż rusztowań, 

 wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę dróg technologicznych, montażowych oraz 

placów manewrowych, 

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania 

robót budowlanych 

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz związana z nimi organizacja ruchu należy do robót 

tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje: 

 opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz 

z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu itp., 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego. 
Konstrukcję nawierzchni objazdów ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. 

Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdów powinny posiadać Aprobatę 

techniczną. 

1.3.2. Prace Towarzyszące 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

 opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 

 prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych 

odpadów, 

 koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. gruntu 

z wykopów do ponownego wbudowania,  

 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

 opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt montażu, 

 dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 

 opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy, obiektu oraz reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet 

dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.. 
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1.4.2. Zaplecze budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg 

technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych 

sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów. 

Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz 

uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z 

organizacją budowy. 

1.4.4. Dokumenty budowy 

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły 

swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Umową i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi. 

 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

 metodę magazynowania materiałów, 
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 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  

transportu, 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadają 

one wymaganiom. 

1.4.4.2. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.4.4.3. Książka obmiarów 

Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na 

rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

miary określonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje się je do książki obmiarów. 

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  

i przedstawiane. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

 możliwością powstania pożaru. 
Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany 

powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek ten 

wynika z odrębnych przepisów.  

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę. 

Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 

będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za zajęcie terenu. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik może polecić, aby pojazdy niespełniające tych 

warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone do prac i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. 

poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

- bariery na obrzeżach rusztowań, 

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

- pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 

- poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

- wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 

- odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora/ 

Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika 

/Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty budowlane (45000000-7) 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Budowla–każdy obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak między innymi: 

oczyszczalnia ścieków, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci 

uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki. 

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundament i dach. 

Certyfikat- znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną upoważnioną 

jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność 

wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 

po jego zakończeniu. 

Dyrektor – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna 

za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio 

wynikających z umowy. 

Europejska norma- oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy europejskie (EN)” 

lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”. 

Etap wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
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Geodezyjna obsługa obiektu- tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów 

obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 

prawidłowego wykonania obiektu. 

Gruntobeton – beton powstały z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub 

cementowo-bentonitowym. 

Inspektor – Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 

Kierownika, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót w zakresie wynikającym z prawa budowlanego. 

Kierownik – Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona do 

koordynowania, wszystkich występujących rodzajów robót określonych pozwoleniem na budowę. 

Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Laboratorium- należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 

prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzaj prowadzonych robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań 

oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa 

pracy i użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb 

ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup 

wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i energii 

powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów wymiarów 

przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i 

jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów 

budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót 

budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
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Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty Podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

Roboty Tymczasowe – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania 

robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych 

Specyfikacja Techniczna – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zamawiający – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, 

odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień 

bezpośrednio wynikających z umowy. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika. 

1.7.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowią część umowy, a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, który podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów określonych 

na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

1.7.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia, 

regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są 

w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 

przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.7.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia. 

1.7.5. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i / 

lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 

cenę kontraktową. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Właściwości wyrobów i materiałów 

2.1.1. Właściwości  

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo 
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budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach 

technicznych.  

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 

również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie 

realizacji robót. 

2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów, będą formowane w hałdy 

i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy, lub wskazań Inspektora/ Kierownika. 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora/ 

Kierownika . 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, 

zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.  

Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić Inspektorowi 

dokumenty potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli dany produkt taki 

posiada), dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, 

certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 

W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcę o 

dopuszczeniu takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy przedstawiony sposób 

magazynowania materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z 

posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do 

celów budowlanych. 

Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych oraz takich 

których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości. 
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2.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i 

wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów 

oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach 

doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien być 

zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, 

sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadać 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) 

dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek 

sypki może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo 

odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 

2.4. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych 

lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne 

podane przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów 

technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub 

uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie gwarancji. W przypadku nie 

osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub uszkodzeń spowodowanych użyciem 

wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na 

własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, 

lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak 

wykonana, aby nie zakłócić ciągłości robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie 

wymaganych rezultatów, bądź nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany 

do ich wymiany na własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, 

urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na 

własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie wystąpiły z 

tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

2.5. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w 

miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza się składowania 

bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w 

poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 

15kV, 
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 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 

30kV, 

 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 

110kV, 

 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  
Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać 

się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na czas wykonywania 

tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 

rozsunięcia się lub spadnięcia. 

Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

 materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej 

niż 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 

 materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczających 10 warstw. 
Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 

 5 m- od stałego stanowiska pracy 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego. 

2.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i jakościowym 

odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem 

zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy również wyrywkowo sprawdzić 

jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, obecność korozji. 

2.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli Inspektor/Kierownik zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ 

Kierownika. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ 

Kierownika. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych elementów 

(materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie 

dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu drogowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ 

Kierownika, do prac. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji, 

– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o dużych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny 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 Inspektora/ Kierownika. 



17 
 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Próbne odcinki wzorcowe 

Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które roboty 

wymagają konieczności wykonania próbnych odcinków wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinków 

wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinki wzorcowe o parametrach 

określonych w PZJ.  

Po wykonaniu odcinków wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w odpowiadających im 

specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia poprawność ich wykonana.  

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez 

określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może przystąpić do 

wykonania dalszych odcinków. Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej części robót nie 

może być niższa od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodności pomiędzy 

odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek 

doprowadzenia odbieranych robót do parametrów nie niższych niż odcinek wzorcowy, na własny 

koszt. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji 

technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor/ 

Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor /Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika 

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor/Kierownik, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

specyfikacji technicznej na podstawie wyników własnych badań kontrolnych, jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor/Kierownik powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacji technicznej. Może również 

zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu 

zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają: 

certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 

aprobata techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego, 
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deklarację zgodności z: 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich 

Polskich Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 

specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji technicznej, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 

Do wglądu na żądanie Zamawiającego. 

 

 

6.7. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, 

podanej na początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów 

zewnętrznych należy rozpocząć stale od dolnego lewego narożnika budynku, 

prowadząc obliczenia w kierunku ruchu wskazówek zegara), 

 przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność 

wpisywania wymiarów: szerokość, długość, wysokość ilość, 

 długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez 

średni przekrój, 

 ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami specyfikacji technicznej, 
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 powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona 

przez średnią szerokość. 
 

Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla danych robót 

nie wymagają tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  

 liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów) 

 jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra 

sześciennego) 

 trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 

 czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  
 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub 

w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora /Kierownika. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem/Kierownikiem. 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

 odbiór elementu wzorcowego 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych 

pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją technicznąi uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor/Kierownik. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora /Kierownika. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

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 wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

specyfikacją techniczną, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z specyfikacją techniczną, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 

specyfikacją techniczną, i dokumentacją projektową, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  w 

okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w odpowiedniej specyfikacji. 

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji oferty. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacjach 

technicznych i w Dokumentacji projektowej. 

 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i 

wbudowania, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) , 

 zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy 

oraz innych dokumentów do niej załączonych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Rozliczenie Robót Tymczasowych 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych niezbędnych 

do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  
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9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących niezbędnych 

do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Elementy Dokumentacji 

Z pkt. 1 

10.2. Przypisy przywołane 

10.2.1 Ustawy, rozporządzenia i wytyczne 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 

290). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2015, poz. 2164). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 

r. Nr 0, poz. 1570). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. Nr 0, poz. 655). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. Nr 0, poz. 191). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 

r. Nr 0, poz. 1125).  

– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. Nr 0, poz. 672). 

– Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 

469). 

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031). 

– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 

2017 r. poz. 128).  

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., 

poz. 460). 

 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  

szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  

wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129). 

– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  

kwietnia  2012  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  –  w  sprawie  

dziennika  budowy,  montażu  i rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  

zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 

r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 

z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  

w  sprawie  krajowych  ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968) 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  

informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia  (Dz. U.  z  2003  r.  Nr  120,  poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 

844 – tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30). 

– Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego  

1995  r.  w sprawie  rodzaju  i zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  

czynności  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie 

(Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 

r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1789). 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.1923). 

– Rozporządzenie  (WE)  nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  5  

listopada  2002  r.  w  sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

– Rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  213/2008  z  dnia  28  listopada  2007  r.  zmieniające  

rozporządzenie  (WE)  nr 2195/2003  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  

Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  oraz  dyrektywy 2004/17/WE  i  2004/18/WE  

Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  dotyczące  procedur  udzielania  zamówień publicznych 

w zakresie zmiany CPV. 

– Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  I  Rady  (UE)  NR  305/2011  z  dnia  9  

marca  2011  r.  ustanawiające zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  

wyrobów  budowlanych  i  uchylające  dyrektywę  Rady 89/106/EWG. 

10.2.2 Normy 

– PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne. 

– PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach. 

– PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: 

Instalacje elektryczne. 

 

 10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, 

kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 

r. 
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– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom  I,  II,  III,  

IV,  V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

– Warunki  techniczne,  COBRTI  INSTAL,  wydane  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-

Rozwojowy  Techniki instalacyjnej INSTAL: 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 2001, Zeszyt 

3, 

• Warunki  techniczne  wykonanie  i  odbioru  sieci  ciepłowniczych  z  rur  i  elementów  

preizolowanych,  Warszawa 2002, Zeszyt 4, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 

9, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, 

Zeszyt 5, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 

6, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 2003, 

Zeszyt 7, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 

8, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, 

Zeszyt 12. 
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B.01.00.KONSTRUKCJA 

B.01.01.ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 

przygotowawczymi i rozbiórkowymi na potrzeby PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU 

STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

Zakres robót objętych specyfikacją: 

 Roboty przygotowawcze, 

 Wykucie gniazd dla belek stalowych, 

 Odbicie tynków wewnętrznych, 

 Rozebranie ścian, 

 Rozebranie posadzek, 

 Rozebranie izolacji, 

 Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, 

 Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt g-k, 

 Skucie płytek ceramicznych ze ścian, 

 Rozbiórka okładzin z paneli i boazerii, 

 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, 

 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, 

 Usunięcie z budynku gruzu i wywiezienie gruzu. 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8) 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1) 
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Roboty w zakresie burzenia (45111100-9) 

Roboty w zakresie usuwania gruzu (45111220-6) 

 

1.6. Określenia podstawowe, 

Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład 

istniejącego obiektu budowlanego.  

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do 

ich pozbycia jest obowiązany. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Nie występują. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na 

placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, 

podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 

i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 młotami wyburzeniowymi, 

 młotami kującymi, 
 odkurzaczem przemysłowym, 

 samochodami do wywozu odpadów, 
 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
 drobnym sprzętem pomocniczym. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów Załadunek, 

transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Należy zwrócić 

szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących 

powodować uszkodzenie ciała. 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 

zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć 

go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację 

teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie 

5.2.2. Zabezpieczenie placu budowy  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne 

zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren 

rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w 

obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada 

za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające 

środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane 

w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

 

5.2.3. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 

47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
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Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac 

rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiałów. 

Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie 

gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest 

zabronione.  

Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. Przy 

składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  

− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  

− 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co 

najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 

transportowych i powiększonej:  

− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą 

mechaniczną, 

− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.  

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 

krytym. 

 

5.2.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku  
− Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz 

tereny okoliczne.  

− Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył 

wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.  

− Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 

terenach.  

− Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 

wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

 

5.2.5. Przechowywanie gruzu  
Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.  

 

5.2.6. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki  
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 

rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody 

ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska. Papa 

będzie wywożona w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na samochody 

ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska i 

utylizowana. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 

przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. 

Jednostki obmiaru zgodnie z kosztorysem. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

– wyznaczenie zakresu prac, 

– oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
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– przeprowadzenie demontażu, 

– rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

– oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

– przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

– selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

– załadunek odpadów, 

– zabezpieczenie ładunku, 

– przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

– utylizację odpadów. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Wymagania Ogólne 

10.2. Przepisy przywołane 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

 − Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 

- Warunki zawarte w szczególności w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano 

- montażowych.  

- Prace rozbiórkowe Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych. 
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B.01.02.NADPROŻA STALOWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nadproży stalowych na potrzeby PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU STAROSTWA 

POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej (45262400-5) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.2.1. Wyroby walcowane - gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2002 

a.) Dwuteowniki zwykłe HEB o długości wg planu  wg PN-91/H-93407, DIN 1025-1:1995, PN-EN 

10024:1998, EN 10024:1995 
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2.2.2. Powłoki malarskie 

Proponuje się zestaw malarski: 

– podkład – 2 warstwy gruntującej farby chlorokauczukowej, 

– krycie – 2 warstwy emalii chlorokauczukowej. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

3.2.1.Sprzęt do montażu i transportu konstrukcji. 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 

innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 

dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 

ich eksploatacji. 

3.2.2. Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologia 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

- spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

- eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcja. 

- stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacja. Stanowisko 

robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien 

być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone 

zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 

oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

Przed przystąpieniem do montażu miejsce montażu belek stalowych i nadproży podstemplować po 

obu stronach ściany stalowymi rozporo-ściągami , w której ma nastąpić montaż nadproża w 

rozstawie max. co 1 m.  Podstemplować należy również strop na kondygnacji poniżej w miejscu 

prowadzenia robót. Po wykonaniu prac i odbiorze potwierdzonym wpisem do dziennika podparcie 

stropów można zdemontować. 

Wykuć gniazda na projektowanej długości dla jednej z belek( nadproża)  , po zamontowaniu jednej 

prace powtórzyć analogicznie dla drugiej belki. 

Przed przystąpieniem do montażu dolne stopki belek owija się siatką dla zapewnienia odpowiedniej 

przyczepności tynku. Pod belkami stalowymi występują dość duże naprężenia, dlatego trzeba je 

opierać na ścianie za pośrednictwem warstwy betonu lub dwóch, trzech warstw cegieł pełnych. 

Głębokość oparcia profili przyjmuje się jako połowę wysokości belki powiększoną o 15 cm.  

Ma to szczególne znaczenie w ścianach wznoszonych z materiałów o stosunkowo niedużej 

wytrzymałości, takich jak beton komórkowy czy pustaki ceramiczne. Później wypełnia się cegłami lub 

bloczkami przestrzeń między belkami, a dwuteowniki dodatkowo okłada się nimi z boku. 

Nadproże tego typu nie wymaga zwykle deskowania, ponieważ profile stalowe układa się w takich 

odstępach, żeby cegły można było oprzeć wprost na stopkach belek. Tak ułożone nadproże od razu 

osiąga pełną nośność i może być natychmiast obciążone 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Prace wykonać zgodnie z PB. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5 . 

Roboty podlegają odbiorowi.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Dla  nadproży – [m] metr 

Podstemplowanie oraz rozebranie stempli – [szt] sztuki 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Płaci się za roboty: 

-podstemplowanie miejsc zagrożonych oraz demontaż stempli, 

-wykucie bruzd dla belek stalowych, 

-dostarczenie i osadzenie belek stalowych, 

-obmurowanie końców belek stalowych, 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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10.3 Przepisy przywołane 

Nie występują. 
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B.01.03.KONSTRUKCJA STALOWA SUFITU PODWIESZANEGO 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem konstrukcji sufitu podwieszanego dla zadania PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU 

STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

-wykonanie konstrukcji głównej z belek stalowych HEB 240, 

-dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej sufitu podwieszanego, 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9) 

 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis 

techniczny i rysunki. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej ST są: 

- konstrukcje stalowe 

- elektrody stalowe do spawania 

- kotwy stalowe 

- wkręty samowiertne z uszczelkami 

- śruby, podkładki, nakrętki 

- liny stalowe 

- blacha stalowa grubo walcowana 

- blacha trapezowa powlekana 

- rynny 

- kątowniki 

- farba ftalowa do gruntowania 

- farba ftalowa nawierzchniowa 

- farba olejna nawierzchniowa 

- rozcieńczalnik 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować sprzęt do tego rodzaju robót. Sprzęt budowlany 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji 

Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Konstrukcja przed wysyłką powinna być protokolarnie odebrana przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy montażu na podstawie odbioru ostatecznego. Konstrukcja przed wysyłką powinna być 
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zabezpieczona przed korozją. Przy transporcie środkami drogowymi należy dostosować się do 

ograniczeń wymiarowych narzuconych głównie zdolnościami załadunkowymi środków 

transportowych. 

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów wysyłkowych powinny być następujące: 

- największa długość 11 m 

- największa szerokość 2.5 m 

- największa wysokość 2.5 m 

Dopuszczalne odchylenia: długość elementu transportowanego drogami prostymi, bez łuków, może 

być do 18m, wysokość elementu na przyczepach specjalnych może być do 3.10 m.  

 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Składowanie konstrukcji stalowej 

- konstrukcje stalowe dowiezione na teren oczyszczalni winny być rozładowywane przy pomocy 

dźwigów 

- do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników 

i przyciągarek szczękowych 

- przeciąganie nie zabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne 

- elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka 

transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić pas 

górny w celu ochrony przed odkształceniem 

- elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności 

podawania ich do montażu 

- elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania 

- elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie 

miejsca przeznaczonego na scalanie 

- na składowisku należy elementy najcięższe układać najbliżej drogi komunikacyjnej, po 

której może poruszać się żuraw transportowy, lżejsze można przemieszczać w głąb 

placu składowego 

- na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
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segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i jej powłoki antykorozyjnej 

- konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 

desek 

- przed ułożeniem pierwszego elementu należy umieścić podkładki drewniane na wyrównanej do 

poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m jedna od drugiej 

- teren na składowisko należy utwardzać przez ułożenie i uwałowanie żużla w warstwie co 

najmniej o grubości 15 cm 

- elementy, które po wbudowaniu w obiekcie zajmują położenie pionowe, należy również 

składować w tym samym położeniu 

- przy układaniu konstrukcji w stosie należy dobrać liczbę elementów ze względu na stabilność stosu, 

wytrzymałość gruntu i wytrzymałość podkładek drewnianych. 

 

5.2.2. Wykonywanie napraw na placu budowy 

- miejscowe odkształcenia konstrukcji, jak: zagięcia kształtowników, wypukłości blach, 

należy usuwać przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzeń młotka, 

odkształcony element należy podgrzewać od strony wypukłej na powierzchni 2 razy 

większej od odkształconego obszaru 

- minimalna temperatura materiału przy gięciu i prostowaniu na gorąco powinna wynosić 

około 597°C 

- niedopuszczalne jest przyspieszanie stygnięcia stali 18G2A i 18G2 przez zanurzenie 

w cieczy po gięciu lub prostowaniu na gorąco 

- po dokonaniu prostowania należy sprawdzić stan konstrukcji; w przypadku wystąpienia 

usterek należy je usunąć 

- sposób przeprowadzenia naprawy należy uzgodnić z Projektantem.  

5.2.3. Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek 

- prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok. 5km/h) 

- elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego, 

aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub zmiany położenia 

- elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń 

- za pomocą żurawia należy przenosić konstrukcję co najmniej 1.0 m nad przedmiotami 

znajdującymi się na drodze przemieszczania 
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- podnoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne; od 

powyższej zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń 

sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia 

- w celu zachowania bezpieczeństwa, podnoszoną konstrukcję należy kierować linami 

zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca. 

 

5.2.4. Dojścia 

- do składowanej konstrukcji i do miejsca montażu powinny być wyznaczone dojścia 

w miejscach zapewniających bezpieczeństwo 

- między składowanymi materiałami należy zachować przejścia o szerokości co najmniej 

l,0 m 

- dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót wystarczająco oświetlone 

 

5.2.5. Operacie i czynności montażowe 

Segregacja i przemieszczanie elementów warsztatowych do montażu 

- segregacja elementów, które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być prowadzona 

od razu po nadejściu pierwszych transportów konstrukcji 

- elementy jednego rodzaju należy składać w jednym miejscu, dbając o wyeksponowanie ich 

numeracji 

- dostęp żurawi transportowych do poszczególnych stosów elementów jednego rodzaju musi 

być dostatecznie wygodny 

- przemieszczanie elementów na miejsce montażu należy wykonywać żurawiami montażowymi. 

 

Scalanie elementów 

- scalanie elementów w podzespół lub w blok konstrukcji i wykonywanie styków 

montażowych przy scalaniu powinno odbywać się na podstawie projektu technologii montażu, a 

połączenie elementów w podzespół i blok na podstawie projektu konstrukcji 

- elementy stanowiące części podzespołu lub bloku należy sprawdzić pod względem istnienia 

uszkodzeń konstrukcji i powłoki antykorozyjnej; wykryte uszkodzenia należy usunąć, styki oczyścić 

- przy scalaniu części do połączeń nitowanych liczba śrub montażowych, tzn. śrub zakładanych do 

czasu zanitowania, powinna wynosić 20 do 30% ogółu otworów połączenia 

- odstęp śrub nie powinien być większy niż 500 mm 
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- trzpienie używane do scalania (oprócz śrub) powinny mieć średnicę o 0.3 mm mniejszą od 

nominalnej średnicy otworu 

- liczba trzpieni powinna wynosić 30% liczby śrub montażowych 

- sprawdzenie szczelinomierzem należy przeprowadzić w kilku miejscach równomiernie rozłożonych 

na obwodzie połączenia 

- w połączeniach przenoszących docisk szczelinomierz 0.2 mm nie powinien wchodzić głębiej niż 20 

mm między przylegające powierzchnie 

- rozwiercanie otworów na nity do projektowanej średnicy jest dopuszczalne po zakończeniu 

scalania, po sprawdzeniu wymiarów podzespołów lub bloku, po wykonaniu strzałki 

montażowej oraz po odbiorze częściowym powyższych czynności 

- przy scalaniu części do połączeń spawanych należy pole spawania oczyścić z rdzy, farby, zgorzeliny i 

innych zanieczyszczeń na szerokości co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie strony 

- poszczególne elementy konstrukcji do spawania należy odpowiednio przygotować; przygotowanie 

to polega na nadaniu kształtu lub zukosowaniu krawędzi blach oraz na 

ustawieniu ich w określonej długości od siebie 

- sposób ukształtowania, zakasowania i odległości krawędzi blach ze stali niskowęglowych 

i niskostopowych do spawania gazowego łukowego elektrodami otulonymi określają odpowiednie 

normy.  

 

5.2.6. Montaż konstrukcji stalowych 

- montaż konstrukcji zgodny z Dokumentacją Projektową 

- zapewnić stateczność montowanej konstrukcji 

- elementy obsadzane w konstrukcjach żelbetowych wypoziomować 

5.2.7. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych 

Globalnie na całej oczyszczalni zastosowano różne rodzaje i sposoby zabezpieczenia stali profilowej 

(występuje stal kwasoodporna, stal zwykła ocynkowana i stal zwykła zabezpieczana zestawami 

antykorozyjnymi do zabezpieczeń w oczyszczalniach ścieków). Stal zwykłą nie ocynkowaną 

zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z systemem - zestawy dla oczyszczalni ścieków. Systemy należy 

stosować w zależności od sytuacji w jakich warunkach pracuje dana konstrukcja stalowa. Sposób 

przygotowania powierzchni oraz nałożenia powłok jest opisany w kartach katalogowych, które 

dystrybutor farb dostarcza przy ich zakupie. Podczas malowania zachować przepisy BHP. Stan 

powłoki malarskiej kontrolować co 3 miesiące. W przypadku zniszczenia powłok malarskich 

przeprowadzić ich renowację.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- zgodnie z dokumentacją i przepisami 

- poprawnego montażu, kotwienia, scalania konstrukcji 

- należytego stanu izolacji 

- sprawdzenia prawidłowości nałożenia powłok ochronnych 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania połączenia urządzenia technicznego z otoczeniem, 

szczelności połączeń między elementami 

- wykonania uszczelnień w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy środków 

nie reagujących z elementem wbudowanym 

- wycięcia niezbędnych otworów montażowych dla rur technologicznych i wentylacyjnych 

- niezbędnego obetonowania elementów wbudowanych w otwory montażowe 

- prac porządkowych 

- wykonania niezbędnych pomiarów 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru jest tona [t] 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
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- prawidłowości położenia budowli w planie 

- prawidłowości wykonania podpór konstrukcyjnych 

- odchyłki geometryczne układu konstrukcyjnego 

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 

- jakości materiałów i spoin 

- szczelności dla elementów których szczelność jest wymagana 

- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 

- stan i kompletność połączeń 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

- zakup i dostarczenie materiałów 

- transport materiałów na miejsce wbudowania 

- wycięcie niezbędnych otworów montażowych 

- przygotowanie prefabrykatów stalowych 

- zamontowanie gotowych elementów (j.w. stopnie włazowe, włazy żeliwne, przykrycia) 

- roboty konstrukcyjne (np. złożenie konstrukcji hali, wiaty) 

- wykonanie ochrony antykorozyjnej 

- wykonanie uszczelnień w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy środków 

nie reagujących z elementem wbudowanym 

- prace porządkowe  

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

PN-65/M - 69013 Spawanie gazowe. 

PN-71/H - 97053 Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

PN-63/B - 06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na 

zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN EN 1493:1998 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Nakrętki. 

PN EN 26157-1:1998 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne 

ogólnego stosowania. 

PN EN 26157-3:1998 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne 

specjalnego stosowania. 

PN-EN ISO 898-1:2001 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej 

i stopowej. Śruby i śruby dwustronne. 

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 

przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych 

po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. 

Zastąpiona częściowo przez PN ISO 8501-1:1996. 

PN-EN ISO 2828:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. 

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

PN-EN 24624:1994/Az1:2000 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
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10.3 Przepisy przywołane 

Nie występują. 
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B.02.00.ARCHITEKTURA 

B.02.01.SUFITY PODWIESZONE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem sufitów podwieszanych dla zadania PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU 

STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie: 

 sufitów z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm mocowanych na rusztach stalowych, 

 sufitów z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpoornych gr. 12,5mm mocowanych na 
rusztach stalowych – pomieszczenia mokre zaplecza technicznego 

 sufitów akustycznych z płyt z wełny szklanej gr. 20 mm Ecophon Focus B/C w hali 
basenowej –   mocowany na niewidocznych rusztach stalowych; 

 obudów kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach mokrych z płyt AQUAPANEL – 
Knauf. 

 

Specyfikacja nie uwzględnia robót związanych z układaniem izolacji termicznej między 

okładzinami a ścianami zewnętrznymi budynku. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1) 

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (45450000-6) 

Instalowanie sufitów podwieszanych (45421146-9) 
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1.6. Określenia podstawowe, 

konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 

określonego stopnia sztywności. 

roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z 

wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 

sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający 

miejsca dla instalacji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1.Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-

B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
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Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowej GKF “ Nida Ogień kompakt”, tworzącej sufit 

podwieszony nad ostatnią kondygnacją budynku: 

 grubość - 20 mm 

 szerokość - 625mm  

 długość –2000  mm, 2600mm 

 masa 1 m 2  –16,7 kg 

Dane dotyczące płyty GKBI – zastosowanie w pomieszczeniach mokrych: 

 grubość – 12,5mm 

 szerokość – 1200 mm  

 długość –2000  mm,  2500 mm, 2600mm, 3000mm 

 masa 1 m 2  –9,0 kg 

Dane dotyczące płyty GKB – zastosowanie do budowy ścian,  obudów ściennych i 

sufitowych na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk: 

 grubość – 12,5mm 

 szerokość – 1200 mm  

 długość – 2000  mm,  2500 mm, 2600mm, 3000mm 

 masa 1 m 2  – 9,0 kg 
 

Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych parametrach od różnych 

producentów jeśli oferowane przez nich materiały spełniają wymagania zgodnie z dokumentacją 

budowlaną. 

2.2.2.Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian 

murowanych 

 

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się między innymi następujące 

kleje gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, „T", „T Plus", „ISOCOL". 

Termin ważności i warunki stosowania podane są przez producenta „LAFARGE" - NIDA 

GIPS na opakowaniach. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych parametrach od różnych 

producentów jeśli oferowane przez nich materiały spełniają wymagania zgodnie z dokumentacją 

budowlaną. 
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2.2.3.Płyty płyty z wełny szklanej  

 wymiary: dla płyt gr. 20mm wg projektu wnętrz (600x600mm), 

 kolor: biały 

 masa łącznie z konstrukcją nośną: dla płyt gr. 20mm –3kg/m 2 ,  

 klasa pochłaniania dźwięku NRC – A 

 powierzchnia licowa  pokryta odpowiednia powłoką w zależności od wymaganej absorpcji, 
dźwięku, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym; 

 krawędzie: odpowiednio uformowane, aby umożliwić demontaż; wzmocnione, malowane; 

 odpornosć na wilgoć: wilgotnosć względna 95% przy temp. 30 0 C; 

 współczynnik odbicia światła: 84%; 

 klasyfikacja ogniowa: produkt niepalny; 

 inne : produkt nadaje się do czyszczenia na mokro; 
 

2.2.4.Ruszt stalowy do mocowania płyt z wełny mineralnej lub szklanej. 

 Profil główny 

 profile poprzeczne 

 wieszaki regulowane 

 kątowniki przyścienne 

 listwy przyścienne 

 gzyms przyścienny 
 

Zasadniczo przyjmuje się ruszt stalowy niewidoczny składający się z profili głównych (np. 

T24 HD Connect wg f. Ecophon), profili dystansowych i listew przyściennych 

wyposażonych w specjalny klips ze stali narzędziowej umożliwiający szybki montaż i 

demontaż płyt bez użycia narzędzi. Połączenia wzdłużne i poprzeczne powinny posiadać 

odpowiednią wytrzymałość na rozerwanie i ściskanie.  

Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg dokumentacji projektowej.  

Zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny być 

ocynkowane lub inaczej zabezpieczone przed korozją. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

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

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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Sprzęt do wykonywania sufitów podwieszanych 

Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 

Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

4.2.1.Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 

spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, 

a zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden 

4.2.2.Transport 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m 2  płyt o grubości  

12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami. 

4.2.3.Pakowanie i transport płyt z wełny mineralnej lub szklanej 

Panele sufitowe muszą być składowane w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 0 do 45 

stopni Celsjusza, wilgotności względnej od 0 do 99%, w budynku, w którym są już 
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zamontowane okna i drzwi. Panele powinny być magazynowane w pozycji poziomej  min.  

50 cm od ścian na drewnianych paletach lub podkładzie ochronnym. Panele powinny być 

zapakowane w oryginalne opakowania do czasu montażu paneli. Panele nie powinny być 

magazynowanie w warstwach wyższych niż 2 palety. 

Panele sufitowe powinny być transportowane w oryginalnych opakowaniach zadaszonym 

środkiem transportu. Podłoże powinno być suche, a palety zabezpieczone przed 

przesuwaniem się w trakcie transportu. Należy chronić materiał przed zamoczeniem. Kartony 

z panelami powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem wskutek uderzania kartonów  

o burtę środka transportu. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1.Warunki przystąpienia do robót 

 Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszanych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

 Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów. 

 Sufity podwieszane z płyt gipsowych i płyt z wełny mineralnej należy wykonywać  

w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

 Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
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5.2.2.Montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych 

5.2.2.1.Zasady ogólne 

Przy montażu sufitów płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 

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

odbiorze". 

5.2.2.2.Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać 

o paru podstawowych zasadach: 

 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 mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając 

ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

5.2.3.3.Kotwienie 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. 
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Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 

profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 

konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, 

kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do 

stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość 

normalnego obciążenia. 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 

antykorozyjne. 

5.2.2.4.Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 

mm. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty  

o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 , 15  lub 20mm. Płyty gipsowo- 

kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 

 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 

nich dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 

 do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 

 do profili stalowych blachowkrętami. 
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5.2.2.5.Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

 

 

5.2.3.Sufity z płyt z wełny mineralnej lub szklanej 

5.2.3.1.Warunki przystąpienia do robót: 

Panele powinny być instalowane przez wykwalifikowanych pracowników w zakresie 

montażu sufitów podwieszanych. Kontakt pracownika z płytą sufitową możliwy wyłącznie 

przy stosowaniu odpowiednich czystych rękawic. Panele sufitowe powinny być instalowane 

w miejscach wolnych od chemikaliów, grzybów i pleśni oraz innego rodzaju zanieczyszczeń. 

W czasie montażu temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa od 0 ° C i nie 

wyższa od 45 ° C przy wilgotności względnej do 99%RH. 

5.2.3.2.Montaż sufitu 

Poziom sufitu podwieszonego powinien być wyznaczony przy pomocy odpowiednich 

urządzeń (np. poziomica laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wg projektu wykonawczego 

i wytycznych producenta systemu. 

Przycięte płyty w miejscach widocznych powinny mieć pomalowane krawędzie farbą w 

kolorze płyt sufitowych. Wszelkie urządzenia zamontowane w suficie powinny posiadać 

niezależne podwieszenie.  

Powinno się dążyć do symetrycznego rozmieszczenia płyt na suficie. Płyty brzegowe nie 

powinny być węższe od 30cm. Szczegóły rozmieszczenia płyt wg projektu wnętrz.  

Aby uniknąć zabrudzenia płyt, należy podczas montażu używać czystych bawełnianych 
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rękawiczek, natomiast sam montaż powinien się odbywać na jak najpóźniejszym etapie 

budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

 

6.2.1.Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót badaniom powinny podlegać materiały, które będą 

wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowania podłoża. 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach  

i aprobatach. 

6.2.1.2.Badanie materiałów 

 Płyty gipsowo- kartonowe 
Częstotliwość oraz zakres badań dla płyt gipsowo- kartonowych powinna być zgodna z PN- 

B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych”. 

W szczególności powinna być oceniona: 

- równość powierzchni płyt, 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

- wymiary płyt (zgodność z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość, 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

 Płyty z wełny mineralnej lub szklanej 
Należy sprawdzić przez oględziny równość powierzchni płyt, narożniki i krawędzi (czy nie 

ma uszkodzeń, wymiary płyt (zgodnie z tolerancją) itp. 

Wyniki badań dla poszczególnych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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6.2.2.Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania sufitów 

podwieszanych z dokumentacją projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu 

prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania 

te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót oraz robót 

„zanikających”.  

W przypadku sufitów podwieszanych szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość 

montażu i rozmieszczenie rusztów stalowych lub elementów mocujących płyty. Powinny one 

być mocowane wg wytycznych projektów branżowych lub wytycznych systemowych, tak 

aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowania. 

6.2.3.Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych prac związanych z montażem sufitów podwieszanych , 

 a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta 
systemu); 

 jakości (wyglądu) powierzchni sufitów, 

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji; 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z wykonaniem sufitów 

podwieszanych powinien obejmować sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt sufitowych; 

ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami 

projektu technicznego; 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli Inwestora (zamawiającego) i Wykonawcy. 

6.2.4.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące sufitów podwieszanych 

Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

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

 wichrowatość powierzchni 
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Sufity z płyty gipsowo- kartonowych 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny poziome. 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 dł. ok. 2m, w 

dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 

tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5mm.  

Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 

 

Sufity z płyt z wełny mineralnej lub szklanej 

Należy sprawdzić zgodność wykonania sufitu z projektem. Powierzchnia płyt powinna być 

czysta, bez śladów palców. Docinane krawędzie płyt w miejscach widocznych powinny być 

zamalowane. Wszystkie urządzenia zamontowane w suficie powinny być podwieszone 

niezależnie. Nie dopuszcza się montażu listwy przyściennej w narożnikach na zakładkę. Płyty 

brzegowe powinny opierać się całą długością krawędzi na listwie 

przyściennej. Ewentualne minimalne szczeliny powstałe między listwą przyścienną a ścianą 

należy uzupełnić silikonem.  

Należy sprawdzić wypoziomowanie sufitu oraz liniowość montażu płyt. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót jest m 2 .  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Projektanta i Inspektora Nadzoru  i sprawdzonych w naturze. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

8.2.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych elementem ulegającym zakryciu są podłoża 

(stropy) oraz ruszty. Ich odbiór musi być dokonany przed rozpoczęciem robót związanych z 

montażem płyt.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszego 

opracowania.  Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża i ruszty za 

wykonane prawidłowo i zezwolić na przystąpienie do montażu płyt sufitowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże i ruszty nie powinny być 

odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawek.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.2.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i  ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
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jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

8.2.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja 

powykonawcza), 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty 

techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności), 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej 

specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty związane z montażem sufitów podwieszanych powinny być odebrane jeśli wszystkie 

wyniki badań i pomiarów są pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 

kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W 

takim przypadku należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane elementy 

sufitów  i przedstawić je ponownie do odbioru. 
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W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem, 
 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.2.4.Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitów 

podwieszanych po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym 

okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej sufitów z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych sufitach. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

 

 

 



64 
 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

 obsługę sprzętu (nieposiadającego etatowej obsługi), 

 wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, sufitów z płyt z wełny mineralnej  

i szklanej; 

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

 likwidację stanowiska roboczego; 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

PN- 72/B-1 0122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

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

PN-B-32250  Woda do celów budowlanych. 

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania. 

10.3 Przepisy przywołane 

 Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - 
wydanie IV- Kraków 1996r. 
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B.02.02.ŚCIANY DZIAŁOWE Z PŁYT G-K 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem ścian działowych z płyt g-k dla zadania PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU 

STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1) 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Zastosowane materiały.  

Do wykonania ścianek działowych i obudów zastosowano następujące materiały :  

• Płyta gipsowo – kartonowa „zwykła” (GK) – grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotności 

względnej do 70,0 %, 

• Płyta gipsowo - kartonowa „woda” (GKI) – grubość 12,5 m – płyta zapewnia 

zmniejszone wchłanianie wilgoci i nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona do 

zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności 

względnej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno – sanitarne 

• Płyta gipsowo – kartonowa „ogień” (GKF) – grubość 12,5 mm - płyta zastosowana do 

pomieszczeń wymagających ochrony przeciwpożarowej. Płyty te przeznaczone są do 

stosowania w pomieszczeniach o wilgotności powietrza do 70,0% 

• Płyta gipsowo – kartonowa „woda-ogień” (GKFI) - płyta stosowana w przypadku 

wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wyższej wilgotności 

• Profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, długość 

elementów od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą 

cynku. Profile posiadają specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i 

sanitarnych. 

• Profile ścienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 100 mm , 

długość elementów – 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej. 

• Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń 

• Aku – płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i 

grubości 50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji ścianek 

• Elementy mocujące typu El i ES 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

3.2.1.Sprzęt do wykonania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1.Transport 

Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. 

Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla 

usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na 

równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na 

drugim. 

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  

5.2.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr 

BN86/6743-02. 

5.2.3. Opis ogólny.  

Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja 

zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną 

okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z kształtowników 

„U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych pionowo kształtowników 

„C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zależności od 

wymiarów poprzecznych zastosowanych profili). Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi i stropu 

przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między 

elementami mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, 

pod profile „U” podkłada się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do 

stropu i podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia się je dokładnie co 600 mm (w 

szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile „C” nie są trwale łączone z profilami „U”. Obustronne, 

zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) 

nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoż. decydują o 

rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt należy dobierać do wysokości pomieszczenia. 

Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. 

Pionowe spoiny między płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na 

połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po 
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dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką 

powierzchnię pod malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów 

akustycznych wnętrze ścianki można wypełnić wełną mineralną. W zależności od rodzaju 

zastosowanego kształtownika można wznosić ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej 

wysokości od 2,75 do 6,0 m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1.Kontrola jakości 

Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku): 

 płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć, 

 karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu 

rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia, 

 sprawdzenie wymiarów – odchyłki: 

grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm 

szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm 

długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm 

 sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią 

sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony 

 sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy 

przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu 

prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu 

powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien 

być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni 

zawarte są w poniższej tabeli:  

 

Odchylenie powierzchni 

suchego tynku od 

płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej 

odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 



69 
 

nie większe niż 2 mm i 

w liczbie nie większej 

niż 

nie większe niż 1,5 

mm/1 m i ogółem nie 

więcej niż 3 mm w 

nie większe niż 2 mm/1 

m i ogółem nie więcej 

niż 3 mm 

nie większe niż 2 mm 

2 na całej długości łaty 

kontrolnej o dł. 2 m 

pomieszczeniach do 3,5 

m wysokości, oraz nie 

więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

na całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami, itp. 

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową ścianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2 . Zarówno Inżynier jak i wykonawca 

mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie 

wykonawcy musi być na piśmie 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

8.2.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 

Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu 

elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-kartonowych. 

Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod względem 

kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem ich 

stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być 

dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one 

wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

8.2.2. Odbiór końcowy. 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

– atestację dostarczonych elementów, 

– zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 
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±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm), 

– sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

– sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 

– sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 

dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Płaci się za m2 wykonanej ściany z płyt gipsowo-kartonowych, wypełnionej wełną mineralną oraz 

wypełnieniem spoin gipsem szpachlowym 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02 

• Aprobata Techniczna ITB wyrobów. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

Tom I – Budownictwo ogólne Wydawnictwo ARKADY 1990 

• PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

• PN-B-02151-3/1999 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach - 

izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych – wymagania. 

• Odporność ogniowa ścian – Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian 

działowych NR NP.-1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. – 1077/01/BW wydana 

przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zakład Badań Ogniowych 

• Dopuszczalna wysokość ścian – grupa opinii i badań systemów ścian suchej zabudowy 
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wnętrz z wykorzystaniem płyt gipsowo – kartonowych NL – 1617,01 wydane przez 

Zakład Lekkich Przegród i Przeszkleń Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie 

• Wyniki badań akustycznych – Badania izolacyjności akustycznej lekkich ścian 

szkieletowych NR NA – 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie - Zakład Akustyki 
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B.02.03.UKŁADANIE PŁYTEK NA ŚCIANACH I PODŁOGACH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem okładzin ścian i podłogach płytkami dla budynków na potrzeby PRZEBUDOWA SALI 

OBRAD W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

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

– pokrycie podłóg płytkami (posadzki, wykładziny), które stanowią wierzchni element warstw 

podłogowych, 

– pokrycie  ścian  płytkami  (okładziny),  które  stanowią  warstwę  ochronną  i  kształtującą  formę  

architektoniczną okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z zapraw 

przygotowanych fabrycznie. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Pokrywanie podłóg i ścian (45430000-0) 

Kładzenie płytek (45431000-7) 

1.6. Określenia podstawowe, 

podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i 

okładzinowe z płytek. 

mata  kompensacyjna  –  systemowy  materiał  z  tworzywa  sztucznego  pozwalający  na  

kompensację  naprężeń pomiędzy płytką a podłożem (pochodzących np. od obciążeń termicznych). 

mata  rozdzielająca  –  systemowy  materiał  z  tworzywa  sztucznego  o  specjalnym  kształcie,  

pozwalający,  w ograniczonym  zakresie,  na  uniezależnienie  pracy  wykładziny  od  pracy  podłoża  
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(np.  w  przypadku  wykonywania wykładzin  na  niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych  

podłożach).  Mata  rozdzielająca  może  pełnić  funkcję maty kompensacyjnej.  

izolacja termiczna – warstwa ciepłochronna konstrukcji zapewniająca komfort cieplny. 

paroizolacja – warstwa zapobiegająca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdującego się 

poniżej w konstrukcję podłogi. 

warstwa  ochronna/rozdzielająca/separacyjna  –  warstwa  zapewniająca  ochronę  znajdującej  się  

poniżej  warstwy konstrukcji lub rozdzielająca sąsiednie warstwy, których bezpośredni kontakt ze 

sobą jest niedozwolony. 

jastrych  zespolony  –  zespolony  z  podłożem  podkład  (najczęściej  cementowy  lub  betonowy)  

wykonany  na  płycie konstrukcyjnej, zespolony z nią za pomocą warstwy sczepnej. 

warstwa sczepna  – polimerowo-cementowa  warstwa pomiędzy podłożem  cementowym  

(betonem)  oraz  jastrychem zespolonym,  poprawiająca  przyczepność  i  uniemożliwiająca  

powstawanie  zbyt  dużych  naprężeń  (i  w  konsekwencji odspojenia) w strefie styku. 

jastrych  pływający  –  podkład  (najczęściej  cementowy,  betonowy  lub  anhydrytowy)  będący  

podłożem  pod  płytki, ułożony na izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwą rozdzielającą oraz 

oddylatowany od ścian. 

jastrych  na  warstwie  rozdzielającej  –  podkład  (najczęściej  cementowy,  betonowy  lub  

anhydrytowy)  będący podłożem pod płytki, ułożony na warstwie rozdzielającej z folii z tworzywa 

sztucznego, nie związany z podłożem oraz oddylatowany od ścian. 

cementowa  zaprawa  klejąca  –  mieszanina  wiążących  hydraulicznie  spoiw,  kruszyw  i  dodatków  

organicznych, mieszana z wodą lub składnikiem ciekłym (płynem zarobowym) bezpośrednio przed 

użyciem. 

dyspersyjna  zaprawa  klejąca  –  wodna  dyspersja  polimerowa  lub  mieszanina  polimerowych  

dyspersji,  dodatków  i wypełniaczy. Gotowa do użycia. 

reaktywna  zaprawa  klejąca  –  mieszanina  żywic  syntetycznych  (zazwyczaj  epoksydowych)  

wiążących  na  skutek reakcji chemicznej, wypełniaczy mineralnych i dodatków organicznych. 

grubowarstwowa  zaprawa  klejąca  –  klej  do  płytek  (cementowy  lub  reaktywny)  przeznaczony  

do  stosowania  w warstwie o grubości od 20 mm.* ) 

średniowarstwowa  zaprawa  klejąca  –  klej  do  płytek  (cementowy  lub  reaktywny)  przeznaczony  

do  stosowania  w warstwie o grubościach od 5 mm do 20 mm.* ) 

cienkowarstwowa zaprawa klejąca – klej do płytek przeznaczony do stosowania w warstwie o 

grubości do 5 mm.* ) 

płytki  wielkoformatowe  –  w  literaturze  technicznej  nie  ma  jednoznacznie  zdefiniowanych  

wymiarów  płytek,  które można  sklasyfikować  jako  wielkoformatowe.  Firmy  produkujące  kleje  i  

zaprawy  spoinujące  za  wielkoformatowe przyjmują  płytki  większe  niż  33x33  cm  lub  40x40  cm  

(zależy  od  firmy).  Wytyczne  Merkblatt:  Verlegung  von grossformatigen Keramikplatten im 

Innenbereich za wielkoformatowe definiują płytki o powierzchni przynajmniej 3000 cm 2  lub  o  boku  

przynajmniej  70  cm.  Z  kolei  wytyczne  Untergründe  für  Wandbeläge  aus  Keramik,  Natur  –  und 

Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich za wielkoformatowe definiują płytki o powierzchni 

przynajmniej 1600 cm 2 .  Wg  Fachinformation  03  Grossformatige  keramische  Fliesen  und  Platten  
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za  wielkoformatowe  płytki  uznaje  się płytki  o  powierzchni  >0,25  m 2  i  długości  boku  

przynajmniej  60  cm.  Austriackie  wytyczne  Großformatige  keramische 

Belagselemente  sowie  Belagselemente  mit  rektifizierten  Kanten  za  wielkoformatowe  uznają  

płytki  o  krawędzi przynajmniej 35 cm.   

* )  podane przedziały grubości są dość płynne, definicje i zalecenia poszczególnych producentów 

klejów mogą się od siebie różnić. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Podłoża 

Posadzki  z  płytek  klejonych  za  pomocą  klejów  cementowych  lub  dyspersyjnych  wykonywane  są  

najczęściej  na podłożu: 

– z betonu, 

– z  zapraw  naprawczych  np.  typu  PCC  (polimerowo-cementowych)  lub  CC  (cementowych)  z  

systemów  naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych,  

– z jastrychu cementowego, 

– z jastrychu anhydrytowego, 

– z suchego jastrychu gipsowego, 

– z maty kompensacyjnej/rozdzielającej. 

Posadzki z płytek klejonych za pomocą klejów cementowych wykonywane są także na podłożu: 

– z lastryko,  

– z istniejących okładzin ceramicznych. 

Posadzki  na  podłożach  drewnianych  lub  drewnopochodnych  (np.  deski,  płyta  OSB)  traktować  

należy  jako rozwiązanie jednostkowe (indywidualne) i wymagają one indywidualnego podejścia. 

Okładziny z płytek  klejonych  za  pomocą  klejów cementowych  lub  dyspersyjnych  wykonywane  są  

najczęściej  na podłożu: 

– z betonu, 

– z  zapraw  naprawczych  np.  typu  PCC  (polimerowo  cementowych)  lub  CC  (cementowych)  z  

systemów  naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych,  
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– z tynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego, 

– z płyt GK, płyt gipsowo-włóknowych, 

– płyty styropianowe lub z XPS, pokryte zaprawą cementową z siatką zbrojącą, zgodne z 

odpowiednimi aprobatami technicznymi  –  wydanymi  do  31  grudnia  2018  r.,  a  po  zakończeniu  

okresu  ich  ważności  krajowymi  ocenami technicznymi,  

– z tynku gipsowego. 

Rzadziej wykonuje się okładziny bezpośrednio na podłożach murowanych (z elementów 

ceramicznych, bloczków betonowych, bloczków z betonu komórkowego, silikatowych, z ceramiki 

porotyzowanej i bloczków gipsowych) oraz na istniejącej okładzinie ceramicznej jak również macie 

kompensacyjnej. 

2.2.1.1. Beton 

Podłoże betonowe (żelbetowe) powinno być zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klasę betonu określa 

dokumentacja techniczna (za minimalną klasę betonu przyjmuje się C8/10, zalecane C12/15).  

2.2.1.2. Zaprawy naprawcze typu PCC lub CC 

Zaprawy  naprawcze  (typu  PCC  (polimerowo-cementowe)  lub  CC  (cementowe)  powinna  być  

zgodne  z  PN-EN 1504-3:2006. Zaleca się, aby były klasyfikowane przynajmniej jako R2.  

2.2.1.3. Jastrych zespolony 

Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuje się: 

– beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12,  

– jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003,  

– jastrych anhydrytowy zgodny z normą z PN-EN 13813:2003,  

– zaprawę naprawczą typu PCC lub CC, zgodną z PN-EN 1504-3:2006. 

Parametry wytrzymałościowe podłoża i materiału jastrychu zespolonego muszą być porównywalne. 

Za  minimalną  klasę  betonu  przyjmuje  się  C12/15,  za  zalecaną  C16/C20.  Wytyczne  ITB  Warunki  

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: 

Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają podłoża z betonu klasy min C16/20 przy 

grubości przynajmniej 50 mm. 

Jastrych  cementowy  wg  DIN  18560-3:2004  powinien  być  klasy  przynajmniej  C20  F3,  wg  DIN  

18157-1:1979-07 powinien cechować się wytrzymałością na ściskanie wynoszącą przynajmniej 15 

MPa (C15). 

Wytyczne Zement Merkblatt B19 – Zementestrich przy obciążeniu lekkim ruchem kołowym (miękkie, 

pompowane koła,  prędkość  do  10  km/h)  a  więc  w  pomieszczeniach  typu  warsztaty  

samochodowe  czy  parkingi  w  budownictwie 

jednorodzinnym wymagają jastrychu klasy C35 F5. Wytyczne  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  

odbioru  robót  budowlanych  –  część  B:  Roboty  wykończeniowe. 

Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają podłoża z zaprawy cementowej o 

grubości min. 25 mm i wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 12 MPa  a na zginanie 3 MPa. Jastrych 
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anhydrytowy wg DIN 18560-3:2004 powinien  być  klasy przynajmniej C20  F3.  wg DIN  18157-

1:1979-07 powinien cechować się wytrzymałością na ściskanie wynoszącą przynajmniej 15 MPa 

(C15). Zaleca się, aby zaprawy PCC lub CC były klasyfikowane przynajmniej jako R2. Minimalna (w 

najcieńszym miejscu) grubość jastrychu zespolonego wykonanego z betonu lub zaprawy cementowej 

powinna wynosić 3 cm.  

Jeżeli jastrych zespolony wykonywany jest z suchej zaprawy (cementowej) zarabianej czystą wodą 

jego grubość powinna wynosić  min. 1 cm (wartość zalecana) o ile producent nie mówi inaczej.  

Grubość  w  najcieńszym  miejscu  jastrychu  wykonanego  z  zaprawy  typu  PCC  lub  CC  zależy  od  

wytycznych producenta dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla zapraw PCC od 1 mm). Na 

warstwę sczepną pod warstwy z materiałów cementowych stosować zaprawy z systemów napraw 

konstrukcji żelbetowych lub  emulsje polimerowe dodawane  do  wody zarobowej (wiążące są 

wytyczne  producenta  materiału  na jastrych). Warstwy sczepnej nie wykonuje się, gdy warstwą 

spadkową jest  zaprawa PCC lub CC o grubości warstwy 

do 5 mm. Pod jastrychy anhydrytowe podłoże należy zawsze zagruntować systemowym 

gruntownikiem. O ostatecznych parametrach jastrychu zespolonego i jego grubości decyduje 

dokumentacja projektowa. 

2.2.1.4. Jastrych na warstwie rozdzielającej 

Parametry  wytrzymałościowe  i  grubość  jastrychów  na  warstwie  rozdzielającej  wg  DIN  18560-

4:2012  dla  różnych obciążeń podano w tabeli. 

 

 

Wg  wytycznych  Beläge  auf  Calziumsulfatestrich.  Keramische  Fliesen  und  Platten,  Naturwerkstein  

und Betonwerkstein  auf  calziumsulfatgebundenen  Estrichen  w  pomieszczeniach  mieszkalnych  

(obciążenie  użytkowe  nie przekraczające 2 kN/m 2 ) za minimalną grubość anhydrytowego jastrychu 

samopoziomującego przyjmuje  się 40 mm. 

Wg wytycznych Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und 

Betonwerkstein auf  beheizten  und  unbeheizten  Zementgebundenen  Fußbodenkonstruktionen  w  

pomieszczeniach  mieszkalnych (obciążenie  użytkowe  nie  przekraczające  2  kN/m 2 )  za  minimalną  

grubość  jastrychu  cementowego  przyjmuje  się  45 mm. 

Wytyczne Zement Merkblatt B19 – Zementestrich przy obciążeniu lekkim ruchem kołowym (miękkie, 

pompowane koła,  prędkość  do  10  km/h)  a  więc  w  pomieszczeniach  typu  warsztaty  

samochodowe  czy  parkingi  w  budownictwie jednorodzinnym wymagają jastrychu klasy C35 F5. 

Wytyczne  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  B:  Roboty  

wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają: 
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• podłoża z zaprawy cementowej o grubości min.  35  mm i wytrzymałości na  ściskanie przynajmniej  

12  MPa  a na zginanie 3 MPa,  

• podłoża z betonu klasy min C16/20 o grubości min. 50 mm. 

O  ostatecznych  parametrach  jastrychu  na  warstwie  rozdzielającej  i  jego  grubości  decyduje  

dokumentacja projektowa.  

 

2.2.1.5. Jastrych pływający 

Parametry wytrzymałościowe i grubość jastrychów pływających wg DIN 18560-2:2009, dla różnych 

obciążeń podano w tabelach: 

 

 

Wg wytycznych Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und 

Betonwerkstein auf  beheizten  und  unbeheizten  Zementgebundenen  Fußbodenkonstruktionen  w  

pomieszczeniach  mieszkalnych (obciążenie  użytkowe  nie  przekraczające  2  kN/m 2 )  za  minimalną  

grubość  jastrychu  cementowego  przyjmuje  się  45 mm. 

Wytyczne Zement Merkblatt B19 – Zementestrich przy obciążeniu lekkim ruchem kołowym (miękkie, 

pompowane koła,  prędkość  do  10  km/h)  a  więc  w  pomieszczeniach  typu  warsztaty  

samochodowe  czy  parkingi  w  budownictwie jednorodzinnym wymagają jastrychu klasy C35 F5. 

Wytyczne  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  B:  Roboty  

wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają: 

• podłoża z zaprawy cementowej o grubości min.  40  mm i wytrzymałości na  ściskanie przynajmniej  

12  MPa  a na zginanie 3 MPa, 

• podłoża z betonu klasy min C16/20 o grubości min. 50 mm. 

Podane powyżej grubości jastrychów należy zwiększyć, gdy projektowane jest ogrzewanie 

podłogowe. Docelowa grubość  warstwy  powinna  wynikać  ze  specyfiki  projektowanego  

ogrzewania  (elektryczne,  wodne)  oraz  zaleceń producenta stosowanego materiału.  

O ostatecznych parametrach jastrychu pływającego i jego grubości decyduje dokumentacja 

projektowa. 
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2.2.1.6. Mata kompensacyjna/rozdzielająca 

Wymagania stawiane tego typu materiałom określa producent systemu 

2.2.1.7. Istniejące okładziny ceramiczne 

Istniejące  posadzki/okładziny  z  płytek  muszą  być  stabilne,  bez  spękań,  rys,  wykruszonych  spoin  

itp.  błędów.  W przypadku  stwierdzenia  uszkodzeń  należy  określić  ich  przyczynę  i  jeżeli  to  

możliwe,  naprawić.  Przyczepność  do podłoża istniejących płytek nie powinna być mniejsza niż 0,5 

MPa. 

2.2.1.8. Ściany murowane 

Konstrukcję  ściany  (nośna,  działowa,  z  ceramiki  porotyzowanej,  bloczków  betonowych,  

bloczków  z  betonu komórkowego,  silikatowych,  gipsowych,  cegieł,  pustaków,  itp.)  jak  również  

rodzaj  i  parametry cegieł/kamieni/bloczków/pustaków oraz klasę i rodzaj zaprawy/kleju określa 

dokumentacja techniczna.  

2.2.1.9. Tynk tradycyjny 

Wg  DIN  18157-1:1979-7  okładziny  można  wykonywać  na  tynku  cementowym  lub  cementowo-

wapiennym  o grubości min 10 mm i wytrzymałości odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub CS III wg 

PN-EN 998-1:2016-12 – z zastrzeżeniem minimalnej wytrzymałości), oraz 2,5 MPa (klasa przynajmniej 

CS II wg PN-EN 998-1:2016-12).  

Na  ścianie  z  elementów  drobnowymiarowych  wytyczne  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  

odbioru  robót budowlanych  –  część  B:  Roboty  wykończeniowe.  Zeszyt  5:  Okładziny  i  posadzki  z  

płytek  ceramicznych  wymagają wykonania cementowego lub cementowo-wapiennego, 

dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku (obrzutka + narzut) 

klasy CS III wg PN-EN 998-1:2016-12. W  przypadku  płytek  wielkoformatowych  wytyczne  

Untergründe  für  Wandbeläge  aus  Keramik,  Natur  –  und Kunststein  (Fliesen  und  Platten)  im  

Innenbereich  wymagają  podłoża  z  tynku  klasy  CS  IV  lub  CS  III  wg  PN-EN 998-1:2016-12 o 

wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 6 MPa. 

2.2.1.10. Podłoża gipsowe 

Płyty  gipsowo  kartonowe  powinny  być  zgodne  z  odpowiednimi  normami  (PN-EN  520+A1:2012)  

lub  aprobatami technicznymi  –  wydanymi  do  31  grudnia  2018  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  

ważności  krajowymi  ocenami technicznymi.  Płyty gipsowo-włóknowe  powinny  być  zgodne  z  

odpowiednimi  normami  (PN-EN  13815:2008  „Wyroby gipsowe z dodatkiem włókien – Definicje, 

wymagania i metody badań”) lub aprobatami technicznymi – wydanymi do 31 grudnia 2018 r., a po 

zakończeniu okresu ich ważności krajowymi ocenami technicznymi. Płyty gipsowo-kartonowe, wg 

wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część 

C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych, mogą być 

stosowane na powierzchni ścian (i sufitów) tylko wtedy, gdy:  

• ugięcie płyty przy  rozstawie  podpór  500  mm  i  obciążeniu  siłą  100  N  prostopadłą  do  włókien  

kartonu,  rozłożoną liniowo, nie powinno być większe niż 0,8 mm, 

• obciążenie niszczące prostopadle do kierunku włókien kartonu nie powinno być niższe niż 600 N.  
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Zdecydowanie zaleca się stosowanie podwójnej warstwy płyt GK. Niemieckie zalecenia wymagają 

stosowania płyt GK o grubości przynajmniej 12,5 mm.  

Zgodnie  z  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  część  C:  Zabezpieczenia  i  

izolacje,  zeszyt  6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych płyty gipsowe powinna 

spełniać następujące warunki: 

– powierzchnia płyt powinna być gładka i równa, bez uszkodzeń kartonu, krawędzi i narożników, 

– płyty powinny być o wilgotności masowej nie przekraczającej 1%, 

– złącza płyt powinny być zabezpieczone specjalnymi taśmami.  

Tynki gipsowe powinny mieć grubość przynajmniej 10 mm (dopuszcza się minimalne lokalne 

pocienienie o max. 2 mm) i wytrzymałość na ściskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie może być 

filcowana lub gładzona. Płytek i płyt wielkoformatowych nie wolno układać na podłożu gipsowym. 

2.2.2. Materiały 

Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  europejskich  

ocenach  technicznych,  aprobatach  technicznych  – wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po 

zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach technicznych). Rodzaj płytek i ich parametry 

techniczne musi określać dokumentacja projektowa. Szczególnie dotyczy to płytek 

dla których muszą być określone takie parametry jak np. odporność na ścieranie, mrozoodporność i 

twardość. 

2.2.2.1. Płyty i płytki  

Płytki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14411:2016-09. 

 

 

Płytki  grupy  I  mogą  być  stosowane  wewnątrz i  na  zewnątrz,  grupy  IIa  wewnątrz  w 

pomieszczeniach  mokrych, a płytki grupy IIb i III wyłącznie wewnątrz pomieszczeń suchych.  Za 

mrozoodporne można uznać płytki o nasiąkliwości nie przekraczającej 3% (płytki grupy I), płytki o 

nasiąkliwości do 6% (płytki grupy IIa) tylko wtedy, gdy producent deklaruje mrozoodporność wg PN-

EN ISO 10545-12:1999.  

Zastosowania płytek w zależności od wytrzymałości mechanicznej podano w tabeli. 
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W przypadku intensywnych obciążeń mechanicznych zaleca się stosowanie płytek nieszkliwionych 

(np. typu gres). W  przypadku  wykładzin  podłogowych  w  pomieszczeniach  mieszkalnych,  np.  

kuchniach,  salonach,  itp.  należy 

zwrócić uwagę na ich odporność na plamienie oraz odporność na środki czyszczące. Płytki szkliwione 

cechują się z reguły dobrą i bardzo dobrą odpornością na plamienie. W  przypadku płytek i płyt 

nieszkliwionych, które mnogą być narażone na plamienie, zalecana jest konsultacja z producentem, a 

w przypadku płytek szkliwionych narażonych na 

oddziaływanie nietypowych substancji plamiących wykonanie dodatkowych badań.  

Posadzki np. w kuchniach zbiorowego żywienia traktuje się jako posadzki przemysłowe.  

 

Dodatkowe wymagania stawiane płytom i płytkom wielkoformatowym  

Wymagania  normowe  (PN-EN  14411:2016-09)  dotyczące  dopuszczalnej  odchyłki  powierzchni  

płyty  od  płaszczyzny (zwichrowanie powierzchni) nie zawsze będą wystarczające. Zwykle za 

maksymalną dopuszczalną krzywiznę/odchyłkę 

przyjmuje się ±2 mm, jednak należy sprawdzić, jaką tolerancję gwarantuje producent i określić, czy w 

odniesieniu do konkretnego wymiaru płytek i sposobu ułożenia jest to dopuszczalna tolerancja 

(krzywiznę płytek może „uwypuklić” np. ich ułożenie z przesunięciem o połowę długości boków). 

2.2.2.2. Zaprawy klejące do płytek 

2.2.2.2.a Kleje cementowe 

Wymagania stawiane cementowym klejom do płytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli. 
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Kleje klasy C2S1 lub C2S2 są przede wszystkim stosowane do wykonywania okładzin i wykładzin 

zewnętrznych (tarasy, balkony, elewacje) oraz w wewnątrz w miejscach narażonych na intensywne 

oddziaływania termiczne (duży gradient  temperatury  i/lub  szokowa  zmiana  temperatury)  jak  

również  w  basenach  pływackich  (w  części  niecki  pod lustrem wody) oraz na podłożach 

drewnianych lub z materiałów drewnopochodnych (np. płyty OSB).  Kleje klasy C2 należy stosować 

przy wykonywaniu okładzin na starej, stabilnej glazurze (alternatywą jest klej klasy C1 z warstwą 

sczepną) oraz nietypowych, tzw. trudnych podłożach (niskonasiąkliwe, lastryko, itp.).  

W  przypadku  klejów  przeznaczonych  do  wykonywania  okładzin  na  warstwach  hydroizolacji  

podpłytkowej  np.  w pomieszczeniach  wilgotnych  lub  mokrych,  należy  kierować  się  wytycznymi  

producenta  systemu  (klej  +  izolacja podpłytkowa).  

W systemach ogrzewania podłogowego i ściennego zalecane, jednakże nie obligatoryjne, jest 

stosowanie zapraw klejowych klasy C2, chyba że z indywidualnej analizy wynika konieczność 

stosowania klejów odkształcalnych. Do  wykonywania  okładzin  ściennych  należy stosować  kleje  o  

zmniejszonym  spływie  (T), wykładziny  zaleca  się 

układać na klejach rozpływnych (dedykowanych płytkom podłogowym). 

2.2.2.2.b Kleje dyspersyjne 

Wymagania stawiane dyspersyjnym klejom do płytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli. 
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Kleje dyspersyjne nie są odporne na działanie wody co wymusza ich zastosowanie w miejscach 

suchych. Nadają się  do  wykonywania  lokalnych  napraw  wykładzin  i  okładzin  wewnętrznych  oraz  

do  klejenia  płytek  na  podłożach drewnianych  i  drewnopochodnych  (należy  zwrócić  uwagę  na  

odporność  podłoża  drewnopochodnego  na  wilgoć 

znajdującą się w kleju). 

2.2.2.2.c Dodatkowe wymagania stawiane klejom do płytek i płyt wielkoformatowych 

Płyty  wielkoformatowe  należy  kleić  na  kleje  klasy  przynajmniej  C2  S1  wg  PN-EN  

12004+A1:2012,  zalecane  S1  F. Dysproporcje  między  wielkością  płytek  i  grubością  mogą  

powodować,  że  płyty  takie  mogą  być  wrażliwe  na oddziaływanie wody znajdującej się w zaprawie 

klejącej (może wynikać to także ze swoistych właściwości materiałów (np. konglomeratów, dlatego 

zawsze zalecane jest użycie kleju szybkowiążącego). 

W takich przypadkach konieczne może być badanie odkształcalności płyty i na tej podstawie dobór 

odpowiedniego typu  kleju,  np.  reaktywnego  (epoksydowego,  należy  tu  zwrócić  uwagę  na  

specyficzne  wymogi  wytrzymałościowe podłoża wynikające z parametrów wytrzymałościowych 

klejów epoksydowych). 

 

 

2.2.2.3. Zaprawa spoinująca 

Cementowa zaprawa spoinująca musi spełniać wymagania normy PN-EN 13888:2010. 

Tabela. Wymagania stawiane cementowym zaprawom do spoinowania wg PN-EN 13888:2010 
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Na  posadzkach  oraz  innych  powierzchniach  narażonych  na  ścieranie  (np.  przez  intensywne  

mycie)  należy stosować  zaprawy  klasy  CG  2A,  w  strefach  narażonych  na  zawilgocenie  i  wodę  

zaprawy  klasy  CG  2W.  Na powierzchniach zewnętrznych (balkony, tarasy, elewacje) oraz 

narażonych na obciążenia termiczne stosować zaprawy spoinujące o podwyższonych wymaganiach 

(CG 2W/CG 2WA), dla których producent deklaruje takie zastosowanie. W basenach pływackich 

zaleca się stosować zaprawy epoksydowe.  

2.2.2.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 

– masy dylatacyjne 

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

– środki ochrony płytek i spoin, 

– środki do usuwania zanieczyszczeń, 

– środki do konserwacji posadzek i okładzin. 

Do wypełnień dylatacji stosuje się najczęściej masy dylatacyjne na bazie silikonów, akryli oraz MS 

polimeru. Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podają normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN 

15651-4:2013-03. Kruszywo, jeżeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno 

spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. 

Cement, jeżeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spełniać wymagania z 

normy: PN-EN 197-1:2012. 

Szczegółowe  wymagania  dotyczące  kruszywa  (rodzaj,  krzywa  przesiewu),  spoiwa  (cement),  

rodzaju  i  klasy zaprawy  oraz  ewentualnych  dodatków  (np.  emulsje  polimerowe  itp.)  podają  

odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje techniczne (SST). 
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Pozostaje  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub  

odpowiednie  dokumenty odniesienia. 

2.2.2.5. Woda 

Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujących stosować należy wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 

wodociągowa woda pitna. 

2.2.3. Izolacja termiczna i akustyczna posadzki 

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze względu na wymagane parametry wytrzymałościowe, 

najczęściej stosuje się: 

– polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi, 

aprobatami technicznymi – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w 

krajowych ocenach technicznych. 

– polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03, 

– wełnę mineralną, zgodną z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30. 

2.2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 

okładzinowych z płytek 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

– są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 

– są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych,  zgodnie  z ustawą  z 16 kwietnia 2004  

r.  o  wyrobach  budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  NR  305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.  

ustanawiające  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu wyrobów  budowlanych  i  

uchylające  dyrektywę  Rady  89/106/EWG,  karty  techniczne  wyrobów  lub  zalecenia producentów 

dotyczące stosowania wyrobów, 

– posiadają  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej,  opracowane  zgodnie  z  

Rozporządzeniem  (WE)  Nr 1907/2006  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady z  dnia  18  grudnia  2006  

r.  w  sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH) oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 

NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady  w  sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania  zezwoleń  i  stosowanych  ograniczeń  

w  zakresie  chemikaliów (REACH), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania wynikające z 

Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o  substancjach  chemicznych  i  ich  mieszaninach  (Dz.  U.  z  2011  

Nr  63,  poz.  322)  z późniejszymi zmianami  oraz  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  23  
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stycznia  2014  r.  zmieniającego  rozporządzenie  w sprawie  oznakowania  opakowań  substancji  

niebezpiecznych  i  mieszanin  niebezpiecznych  oraz  niektórych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 

145) z późniejszymi zmianami, 

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  

prac  powinien  się kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów  

przydatności  do  stosowania  odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac płytkarskich materiałów nieznanego pochodzenia. 

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

budowy  lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych 

Wszystkie  materiały  i  wyroby  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  

instrukcją  producenta  oraz wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm,  

europejskich  ocen  technicznych  bądź  aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po 

zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych. 

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być  kryte,  

suche  oraz zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  

przed  działaniem  promieni słonecznych. 

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  

opakowaniach  w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +30°C, o ile producent nie podaje inaczej. 

Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  

podłodze,  w  ilości warstw nie większej niż 10.  

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać 

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach 

po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące 

zmienić skład chemiczny wody. 

Jeżeli  w  skład  systemu  wchodzą  wyroby  zaklasyfikowane  jako  niebezpieczne,  sposób  

magazynowania  musi uwzględniać  ochronę  zdrowia  człowieka  i  bezpieczeństwa  oraz  ochronę  

środowiska,  zgodnie  z  Rozporządzeniem 

Ministra  Zdrowia  z  dnia  23  stycznia  2014  r.  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  

oznakowania  opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych 

mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z późniejszymi  zmianami  oraz  Rozporządzeniem  

Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  1272/2008  z  dnia  16 

grudnia  2008  r.  w  sprawie  klasyfikacji,  oznakowania  i  pakowania  substancji  i  mieszanin,  

zmieniające  i  uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie 

(WE) nr 1907/2006. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  

środowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad 

roboczych  wykonujących  prace  glazurnicze.  Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  

wymagania producenta stosowanych materiałów. 

Do przygotowania i oceny stanu podłoża należy stosować – młotki, przecinaki, szczotki, szczotki 

druciane, szpachelki, odkurzacze  przemysłowe,  urządzenia  do  czyszczenia  powierzchni,  

termometry  do  mierzenia  temperatury  podłoża  i 

powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności podłoża, przyrządy do badania 

wytrzymałości podłoża, łaty, poziomnice. 

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 4-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe, 

– systemy poziomowania płytek. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem  wykonuje  

się  ręcznie.  Ręczny  załadunek zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  

narzędzi  pomocniczych  takich  jak:  chwytaki, 

wciągniki, wózki. Środki  transportu  do  przewozu  materiałów  i  wyrobów  workowanych  muszą  

umożliwiać  zabezpieczenie  tych wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  

zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy  

chronić  przed  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem 
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mechanicznym. Jeżeli nie istnieje  możliwość poboru wody na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  

należy  dowozić  w szczelnych  i czystych  pojemnikach  lub cysternach. Nie wolno  przewozić  wody w 

opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne 

płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. Transport  materiałów  

wykorzystywanych  w  innych  robotach  budowlanych  nie  może  odbywać  się  po  wcześniej 

wykonanych posadzkach. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania robót glazurniczych można przystąpić  po zakończeniu  poprzedzających robót 

budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw poprzedzających oraz po 

przygotowaniu i kontroli podłoża a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów. Przed 

przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone:  

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 

podłóg i ścian,  

– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.  

technologicznych  (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych i ściennych), 

Wszystkie bruzdy, kanały i przebicia powinny być naprawione i wykończone tynkiem lub zaprawami 

naprawczymi. Jastrychy, wylewki, tynki jak również podłoża konstrukcyjne (beton, mur) powinny być 

naprawione dedykowanymi do  tego  celu  systemami/zaprawami  (np.  zaprawy  PCC,  zaprawy  

reprofilacyjne,  warstwy wyrównawcze/wygładzające/samopoziomujące, systemy klamrowania rys i 

spękań. itp.) 

Temperatura powietrza i podłoża podczas aplikacji powinna być równa lub wyższa niż +5°C. Za górną 

temperaturę aplikacji przyjmuje się +30°C, o ile producent zaprawy klejącej lub spoinującej nie 

podaje inaczej. 

5.2.2. Wykonanie posadzek i okładzin z płytek 

5.2.2.1. Ogólne wymagania stawiane podłożu pod wykładziny 

Posadzki z płytek można wykonywać na podłożach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.7.  

Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  poziomej  nie  może  przekraczać  

5  mm  na  całej długości  łaty  kontrolnej  o  długości  2  m.  Jednocześnie  odchylenie  od  

poziomu/założonego  spadku  płaszczyzny  nie może być większe niż 5 mm i nie może powodować 

powstawania kałuż wody jak również zmieniać kierunku spadku. 

Przed rozpoczęciem prac okładzinowych podłoże musi być odpowiednio wysezonowane. Dla podłoży 

betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca się sezonowanie podłoża przez 21-28 dni, w 

przypadku podłoży z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko wodą wiążące 

są wytyczne producenta (dla zapraw PCC jest to  przeciętnie  klika  dni).  Za  maksymalną  optymalną  
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wilgotność  podłoża  przyjmuje  się  4%  (masowo),  w  przypadku płytek  wielkoformatowych  lub  

ogrzewania  podłogowego  2%.  Dokumentacja  projektowa  może  postawić  ostrzejsze wymagania.  

Tradycyjne  cementowe  jastrychy z ogrzewaniem  podłogowym  można  zacząć  wygrzewać  nie  

wcześniej  niż po  3 tygodniach  od  chwili  wykonania  (optymalnie  po  28  dniach).  Dla  

szybkowiążących  i  fabrycznie  przygotowanych podkładów  moment  rozpoczęcia  wygrzewania  

określa  ich  producent.  Przez  pierwsze  3  dni  temperatura  czynnika 

grzewczego  nie  powinna  przekraczać  50%  maksymalnej  temperatury  grzewczej,  dopiero  przez  

kolejne  4  dni ogrzewanie może pracować na 100% mocy. Bezwzględnie sporządzić protokół 

grzewczy. 

Dla  jastrychów  anhydrytowych  czas  sezonowania  zależy  od  grubości  i  warunków  cieplno-

wilgotnościowych.  Wg wytycznych Informationen über Calciumsulfatfließestriche dla jastrychu o 

grubości 35 mm, czas sezonowania może się wahać  od  3 do 6 tygodni. Jastrychy z ogrzewaniem  

podłogowym można  zacząć  wygrzewać  nie  wcześniej  niż po  1 

tygodniu od chwili wykonania. Dla szybkowiążących jastrychów moment rozpoczęcia wygrzewania 

określa producent jastrychu.  Przez  pierwsze  3  dni  temperatura  czynnika  grzewczego  nie  

powinna  przekraczać  50%  maksymalnej temperatury  grzewczej,  dopiero  przez  kolejne  4  dni  

ogrzewanie  może  pracować  na  100%  mocy.  Bezwzględnie 

sporządzić protokół grzewczy. Za  maksymalną  zalecaną  wilgotność  jastrychu  anhydrytowego  

przyjmuje  się  0,5%  (masowo),  w  przypadku ogrzewania podłogowego 0,3%. 

5.2.2.2. Ogólne wymagania stawiane podłożu pod okładziny 

Okładziny z płytek można wykonywać na podłożach podanych w pkt. 2. Dla  powierzchni  pionowych,  

wg  wytycznych  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  – część B: 

Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych: 

– odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej mierzone łatą 

kontrolną o długości 2 m nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na 

długości łaty 

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 

kondygnacji, 

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Podstawowym wymogiem dla podłoży murowych jest ograniczenie możliwych odkształceń podłoża 

po wykonaniu okładziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 6 

miesięcznej przerwy technologicznej po postawieniu ściany. Okres ten może być skrócony, jeżeli z 

analizy danego przypadku wynika, że po tym okresie nie 

wystąpią dalsze odkształcenia podłoża. Mur powinien być w stanie powietrzno-suchym. 

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia się następujące wymagania: 

• tynki II kategorii powinny być wykonywane jako dwuwarstwowe – obrzutka + narzut wyrównany od 

ręki a następnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna być równa ale szorstka, 

• tynki  III  kategorii  powinny  być  wykonywane  jako  trójwarstwowe  –  obrzutka  +  narzut  +  gładź  

jednolicie  zatarta. Powierzchnia  powinna  być  równa  i  gładka.  Dopuszczalne  są  ślady  
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wygładzania  kielnią  lub  zacierania  packą  o głębokości do 1 mm i długości do 5 cm w ilości nie 

przekraczającej 3 szt./10 m 2 , 

• niedopuszczalne są pęcherze, wypryski, spęcznienia wykwity i zacieki. 

Długość przerw technologicznych przy wykonywaniu tynków zwykłych, wg zaleceń wytycznych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 

1: Tynki dla tynków o grubości 1 cm i 1,5 cm wynoszą odpowiednio 14 i 21 dni. 

Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnościowych długości przerw 

technologicznych należy zwiększyć. 

Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko wodą, możliwe jest skrócenie czasów przerw 

technologicznych o ile producent zaprawy na to zezwala. 

5.2.2.3. Dodatkowe wymagania pod płytki wielkoformatowe 

Podane w pkt. 5.3.2 i pkt. 5.3.3. tolerancje wymiarowe dla płytek wielkoformatowych (o powierzchni 

≥ 0,25 m 2  lub o boku  dłuższym  niż  70  cm)  są  niewystarczające.  Na  posadzkach  należy  zawsze  

stosować  samopoziomujące  masy wygładzające  lub  masy  szpachlowe,  na  ścianach  należy  

wykonać  szpachlę  wygładzającą.  Ostateczną  tolerancję 

wymiarową podłoża ustalić opierając  się na zaleceniach producenta  płyt,  z  uwzględnieniem    

możliwej  do  nałożenia grubości warstwy kleju oraz wielkości i kształtu płytek.  

Płyty wielkoformatowe, zwłaszcza typu „slim” nie nadają się do klejenia na kleju grubowarstwowym. 

Konsekwencją tego jest także konieczność określenia minimalnych parametrów podłoża (rodzaj i 

parametry termoizolacji – jeżeli jest wykonywana,  wytrzymałości  na  ściskanie  oraz  ugięcia  

jastrychu).  Konieczne  może  być  także  obliczeniowe wyznaczenie  rozstawu  i  szerokości  dylatacji,  

zwłaszcza,  gdy  powierzchnia  płyt  jest  narażona  na  znaczną  różnicę temperatur (szerokość spoin 

nie może być mniejsza niż 3 mm, jednak ze względów estetycznych nie stosuje się zbyt szerokich 

spoin). 

5.2.2.4. Przygotowanie podłoża 

Przeznaczone  do  wyłożenia  płytkami  podłoże  cementowe  (płyta  betonowa,  jastrych,  tynk  itp.)  

musi  być  stabilne, nośne,  niezarysowane,  szorstkie  (z  otwartymi  porami),  czyste  oraz  wolne  od  

substancji  mogących  pogorszyć przyczepność (mleczko cementowe, wykwity, tłuste plamy, 

pozostałości po środkach antyadhezyjnych, itp.).  

Czyszczenie podłoża można przeprowadzić za pomocą metod mechanicznych (np. szlifowanie),  lub  

ręcznie, np. przez  skucie,  zmycie  wodą  z  dodatkiem  detergentu  czy  też  zastosowanie  innych  

specjalistycznych  środków.  Po usunięciu  mleczka  cementowego  powierzchnię  oczyścić  

odkurzaczem  przemysłowym,  ewentualnie  zdmuchnąć  pył 

sprężonym powietrzem. Wykruszenia,  ubytki,  raki  itp.  naprawić  zaprawami  naprawczymi  np.  

typu  PCC  (z  systemów  napraw  konstrukcji betonowych  i  żelbetowych)  lub  innymi  zaprawami  

mogącymi  służyć  do  reprofilacji  (zależy  to  od  parametrów wytrzymałościowych  podłoża  i  

materiału  naprawczego  oraz  wytycznych  producenta  systemu).  Prace  reprofilacyjne 

przeprowadzać zgodnie z kartami technicznymi i szczegółową specyfikacją zastosowanego systemu. 

Sposób  naprawy  zarysowanego  podłoża  zależy  przede  wszystkim  od  przyczyn  powstania  rys,  

ich  stabilności  i 

szerokości rozwarcia, dlatego musi on być ujęty w dokumentacji projektowej. 
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Powierzchnię tynku oczyścić, odspojone i niestabilne fragmenty skuć, nierówności i/lub ubytki 

uzupełnić zaprawą tynkarską,  o  parametrach  wytrzymałościowych  dostosowanych  do  

wytrzymałości  podłoża  i  wcześniej  nałożonego tynku. Ze względu na konieczność zapewnienia 

odpowiedniego zespolenia z podłożem zaleca się stosować warstwę sczepną lub dodatek 

modyfikatorów polimerowych do wody zarobowej.  Nieotynkowane ściany (mury) konstrukcyjne lub 

działowe starannie oczyścić, naprawić (skuć lub wypełnić) spoiny, 

wypełnić ubytki. Szczególnie starannie ocenić powierzchnię ściany pod względem równości 

(płaskości) powierzchni. Do  tego  celu  stosować  zaprawy  adekwatne  do  rodzaju  podłoża.  

Stosując  tradycyjne  zaprawy  (na  bazie  spoiw hydraulicznych  –  cementu  i  wapna)  zaleca  się  

dodanie  do  wody  zarobowej  polimerowych  modyfikatorów,  lub alternatywnie, zastosowanie 

warstwy sczepnej. Materiały chłonne i bardzo porowate (np. beton komórkowy) wymagają 

zagruntowania systemowym gruntownikiem lub przeszpachlowania zamykającego pory. Należy 

stosować sposób zalecany przez producenta kleju.  Jastrychy anhydrytowe wymagają sprawdzenia 

powierzchni ze względu na: 

• obecność  cienkiej  (grubość  rzędu  części  milimetra)  warstwy  powstałej  ze  spoiwa  oraz  

dodatków  do  suchej zaprawy.  Sprawdzenie  następuje  wizualnie  (charakterystyczny,  matowy  lub  

błyszczący  wygląd)  oraz  przez wykonanie siatki nacięć (odstęp rzędu 10x10 mm). Należy ją usunąć 

np. przez przeszlifowanie, 

• nadmierną  miejscową  koncentrację  spoiwa,  nie  pozwalającą  lub  znacznie  utrudniającą  

prawidłowe  wiązanie  i twardnienie niżej położonych warstw. Sprawdzenie następuje przez 

swobodne puszczenie młotka ślusarskiego o wadze ok. 0,5 kg pochylonego pod kątem 45°÷60°. 

Stwardniałe pola ulegną spękaniu i odspojeniu. Powierzchnie takie  usunąć  ręcznie  lub  

mechanicznie  (np.  frezowanie,  szlifowanie)  i  naprawić  zaprawą  zalecaną  przez 

producenta jastrychu, 

• obecność  białych,  miękkich  pól,  zwłaszcza  na  powierzchniach  jastrychów  zarobionych  zbyt  

dużą  ilością  wody (pomocna może być próba zarysowania twardym narzędziem). Niestabilne 

fragmenty usunąć mechanicznie, ubytki naprawić. 

Powierzchnię  jastrychów  anhydrytowych  przed  zagruntowaniem  zawsze  przeszlifować  

mechanicznie  papierem ściernym (w jednym przejściu) i odkurzyć odkurzaczem przemysłowym.  

Suche jastrychy gipsowe (płyty) zamocować do podłoża wkrętami,   uszkodzone i wyłamane 

krawędzie naprawić zaprawą zalecaną przez producenta, styki zabezpieczyć systemową taśmą i 

zaszpachlować. Powierzchnię  płyt  gipsowo-kartonowych  lub  gipsowo-włóknowych  przeszlifować  

w  celu  usunięcia  ewentualnych 

zanieczyszczeń,  uszkodzone  krawędzie,  narożniki  i  złącza  naprawić  oraz  zabezpieczyć  

systemowymi  taśmami  i zaszpachlować. 

Podłoża  gipsowe  bezwzględnie  wymagają  zagruntowania  preparatem  zalecanym  przez  

producenta  powłoki hydroizolacyjnej. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne spadki. 

Rozróżnia się: 

• dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) są niezależne od konstrukcji samej podłogi, przebiegają 

zawsze przez wszystkie warstwy konstrukcji. 
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• przy większych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podłogowego należy wykonać 

dylatacje pośrednie (strefowe). Muszą one przechodzić przez całą grubość jastrychu i być 

odwzorowane w okładzinie. Dylatacje tego typu  wykonuje  się  ponadto  w  przypadku  znacznych  

różnic  w  temperaturze  czynnika  grzewczego  lub  rodzaju ogrzewania  podłogowego  (elektryczne,  

wodne).  Oddylatować  od  siebie  należy  także  pola  z  niezależnie regulowanym ogrzewaniem. 

Dylatacje strefowe wykonuje się także w przypadku powierzchni o kształcie liter L lub U  tak,  aby  

kształt  zdylatowanej  powierzchni  był  prostokątny.  Szerokość  dylatacji  pośrednich  przy  

ogrzewaniu podłogowym nie powinna być mniejsza niż 10 mm, 

 

• dylatacje brzegowe oddzielają podkład od elementów pionowych. Przecinają one warstwę 

wierzchnią i dodatkowo, w przypadku podłogi pływającej uniemożliwiają powstawanie tzw. mostków 

akustycznych. Powinny mieć szerokość przynajmniej  10  mm  w  przypadku  systemów  z  

ogrzewaniem  podłogowym,  w  pozostałych  przypadkach  jest  to 

zalecana szerokość (minimalna 8 mm), 

• dylatacje montażowe oddzielają wykładzinę ceramiczną od kratek, wpustów, rur instalacyjnych, itp. 

Ich szerokość wynosi zwykle 6-8 mm (ale nie mniej niż 5 mm). 

Według  wytycznych  Beläge  auf  Zementestrich.  Fliesen  und  Platten  aus  Keramik,  Naturwerkstein  

und Betonwerkstein  auf  beheizten  und  unbeheizten  Zementgebundenen  

Fußbodenkonstruktionen  pola  jastrychu  z ogrzewaniem podłogowym nie mogą być większe niż 40 

m 2 , przy czym długość niezdylatowanego boku nie może być większa niż 6,5 m długości. 

Powierzchnie nieogrzewane powinny być zdylatowane na pola o powierzchni nie większej niż  60  m2,  

przy  czym  długość  niezdylatowanego  boku  nie  może  być  większa  niż  8  m  długości.  

Zdylatowana powierzchnia powinna być kwadratowa lub prostokątna, o proporcjach boków nie 

przekraczających 1:1,5. Według  wytycznych  Beläge  auf  Calziumsulfatestrich.  Keramische  Fliesen  

und  Platten,  Naturwerkstein  und 

Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen pola jastrychu z ogrzewaniem podłogowym 

nie  powinny być większe  niż  100  m2,  przy czym  długość  niezdylatowanego  boku  nie  powinna  

być  większa  niż  10  m  długości.  Przy kwadratowych lub prostokątnych powierzchniach (proporcje 

boków nie większe niż 2:1) możliwe jest także wykonanie większych,  niezdylatowanych  powierzchni  

(o  ile  wykona  się  niezbędne  obliczenia).  W  pomieszczeniach  bez ogrzewania  podłogowego  

długość  niezdylatowanego  boku  nie  powinna  przekraczać  20  m,  gdy  stosuje  się  jastrych 

upłynniony oraz 15 m w pozostałych przypadkach. 

Wg  wytycznych  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  B:  

Roboty wykończeniowe.  Zeszyt  5:  Okładziny i posadzki z płytek  ceramicznych  wewnątrz budynku 

pola dylatacyjne  powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 

W okładzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje się: 

– przy stropie (gdy okładzina wykonywana jest na całej wysokości ściany), 

– przy posadzce (styk ściany z posadzką/dylatacja brzegowa wykładziny), 

– w pionowych narożnikach wewnętrznych, 

– wzdłuż styku różnego rodzaju podłoży, 
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– oddzielając  okładzinę  od  przechodzących  przez  nią  wbudowanych  w  ścianę  elementów  oraz  

od  elementów  o innym współczynniku rozszerzalności liniowej. 

Szerokość dylatacji strefowych, montażowych i brzegowych w okładzinie ceramicznej powinna 

wynosić 5-10 mm. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w 

projekcie.  

Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzględniać właściwości materiału warstwy wierzchniej. 

Może się okazać, że w odniesieniu do konkretnych warunków użytkowania i konkretnego materiału 

warstwy wierzchniej podane powyżej wymogi ulegną zaostrzeniu – chodzi tu przede wszystkim o 

rozstaw i szerokość dylatacji. Uwaga: zmiana szerokości 

szczeliny  dylatacyjnej  ma  wpływ  na  dobór  materiału  do  jej  wypełnienia  –  zastosowany  

materiał  musi  umożliwić przeniesienie  (elastyczne)  zmian  jej  szerokości.  Dylatacje  w  podłożu  

muszą  zostać  powtórzone  w  okładzinie ceramicznej i idealnie się pokrywać. 

5.2.2.5. Układanie płytek 

Układanie płytek ceramicznych można rozpocząć po przygotowaniu podłoża i pozytywnym wyniku 

jego kontroli. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 

wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 

odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.  

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość, szerokość spoin oraz układ dylatacji. 

Szczególnie starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina  zawierająca  określone  w  

dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze 

(pkt 2.). 

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta (ilość wody, 

czas mieszania itp.). 

Czas,  po  którym  można  rozpocząć  spoinowanie  podany  jest  w  szczegółowej  specyfikacji  

technicznej  lub  karcie technicznej zastosowanego kleju.  

Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów 

pacy: 

– płytki 50 x 50 mm –  3 mm, 

– płytki 100 x 100 mm –  4 mm, 

– płytki 150 x 150 mm –  6 mm, 

– płytki 200 x 200 mm –  6 mm, 

– płytki 250 x 250 mm –  8 mm, 

– płytki 300 x 300 mm – 10 mm, 

– płytki 400 x 400 mm i większe – 12 mm. 

Grubość warstwy kleju zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi 

średnio około 6-10 mm. Uwaga: grubość warstwy kleju nie może przekraczać zaleceń jego 

producenta. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
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– do 100 mm – około 2 mm, 

– od 100 do 200 mm – około 3 mm, 

– od 200 do 600 mm – około 4 mm, 

– powyżej 600 mm – 5-20 mm. 

Powierzchnie poziome 

Okładzinę  ceramiczną  układa  się  na  pełne  podparcie,  na  warstwie  zaprawy  klejącej  metodą  

pacy  ząbkowanej  lub metodą narzucania  (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju 

dedykowanego okładzinom podłogowym, lub metodą narzucania  i  rozprowadzania  (ang.  floating  

and  buttering  metod)  przy  stosowaniu  kleju  do  okładzin  podłogowych  i 

ściennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod płytką.  

Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę  należy  ją  lekko  przesunąć  po  podłożu  (około  1  cm),  ustawić  w  

żądanej  pozycji  i  docisnąć  dla  uzyskania przyczepności  kleju  do  płytki.  Następne  płytki  należy  

dołożyć  do  sąsiednich,  docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na szerokość  spoiny.  Dzięki  dużej  

przyczepności  świeżej  kompozycji  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt „przyssania”. 

Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Należy przestrzegać podanych przez 

producenta czasu obrabialności, czasu otwartego i korygowalności. Dla uzyskania jednakowej 

wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed  całkowitym stwardnieniem  kleju ze 

spoin pomiędzy płytkami należy usunąć  jego  nadmiar, można  też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne 

nie mogą być zanieczyszczone klejem lub zaprawą spoinującą. 

Po  ułożeniu  płytek  na  powierzchni  poziomej  wykonuje  się  cokolik.  Szczegóły  powinna  określać  

dokumentacja projektowa. 

Powierzchnie pionowe  

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 

powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 

rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię  podłoża.  Wielość  zębów  pacy  zależy  od  

wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i 

konsystencja  kompozycji  sprawiają,  że  kompozycja  nie  wypływa  z  pod  płytek  i  pokrywa  

minimum  65%  powierzchni płytki. 

Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  z  

rozplanowania,  że  powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, 

układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  „mikroruchami”  ustawieniu  

na  właściwym miejscu  przy  zachowaniu  wymaganej  wielkości  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  

świeżej  zaprawy  klejowej  po 

dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać 

młotkiem gumowym. Pierwszy rząd  płytek, tzw.  cokołowy,  układa  się  zazwyczaj  po  ułożeniu  

wykładziny  podłogowej.  Płytki  tego  pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
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Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  należy  usunąć  jego  nadmiar,  można  też  usunąć  

wkładki dystansowe. 

W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy  wykończeniowe  oraz  inne  elementy  

jak  np.  drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne  płytki  (tzw.  mozaikowe)  są  powierzchnią  licową  naklejane  na  papier  przez  co  możliwe  

jest  klejenie  nie pojedynczej  płytki  lecz  większej  ilości.  W  trakcie  klejenia  płytki  te  dociska  się  

do  ściany  deszczułką  do  uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania 

powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich 

szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 

namoczeniu wodą. 

Spoinowanie 

Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  po  powierzchni  wykładziny  

pacą  gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni  płytek  

wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić 

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt  spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez 

przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 

korzystne może być lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne, po stwardnieniu, 

spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Ostatnim  etapem  jest  wypełnienie  dylatacji  elastyczna  masą.  Aby  zapewnić  właściwe  warunki  

pracy  masy dylatacyjnej musi ona przylegać tylko do boków szczeliny, dlatego należy stosować 

specjalne sznury wypełniające lub paski  folii  układane  na  dnie  szczeliny.  Jeżeli  producent  masy  

wypełniającej  dylatacje  zaleca  stosowanie  preparatu 

gruntującego  podłoże,  to  należy  najpierw  zagruntować  boki  szczeliny  a  następnie  umieścić  w  

złączu  sznur wypełniający.  

5.2.2.6. Wymagania dotyczące wykonania prac płytkarskich 

Prawidłowo wykonana wykładzina/okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

– cała  powierzchnia  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie  dotyczy  okładzin  

dla  których różnorodność barw jest zamierzona), 

– cała powierzchnia pod płytkami na podłodze powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj.przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta oraz 

wartością podaną w pkt. 5, 

– dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  poziomych  od  płaszczyzny  (mierzone  łatą  długości  2  m)  

nie  powinno  być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 

szerokości powierzchni okładziny, 

– dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynoszą: 
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• odchylenie  powierzchni  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej,  

mierzone  łatą  kontrolną  o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 

nie większej niż 3 na długości łaty, 

• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji, 

• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m, 

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 

m i 3 mm na całej długości lub szerokości przegrody 

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

UWAGA:  Projektant  może  zaproponować  inne  tolerancje  wymiarowe  niż  podano  wyżej  należy  

je  wtedy  podać  w treści sporządzanej SST. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1.1. Kontrola jakości materiałów 

Materiały użyte do prac wykładzinowych/okładzinowych muszą odpowiadać wymaganiom podanym 

w pkt. 2. Niniejszej specyfikacji technicznej.  

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  krajowym  bądź  do  jednostkowego  

zastosowania  materiałów  budowlanych będących wyrobami w myśl ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 

marca 2011 r. ustanawiającego  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  

budowlanych  i  uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, 

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 

– terminy przydatności podane na opakowaniach. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz ewentualnie 

innych materiałów użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować właściwości określone w pkt. 2. niniejszej 

specyfikacji oraz określone w SST zastosowanych 

materiałów. 
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6.2.1.2. Badania podłoży pod płytki 

Bezwzględnemu sprawdzeniu podlega: 

– oczyszczenie podłoża z kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych 

fragmentów cegieł itp. Sprawdzenie  można  przeprowadzić  poprzez  oględziny,  ścieranie,  skrobanie  

lub  przetarcie  podłoża. Zanieczyszczenia  usunąć  przez  oczyszczenie  przy  pomocy  szczotek,  

mioteł,  spłukanie  wodą,  odkurzenie odkurzaczem przemysłowym itp., 

– oczyszczenie ze starych wymalowań, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, środków 

antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie  przeprowadzić  poprzez  oględziny,  próbę  zwilżenia  wodą,  itp.  

W  zależności  od  rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem 

detergentu lub stosując specjalistyczne środki,  

– stan  i  równość  podłoża.  Sprawdzenie  równości  podłoża,  które  przeprowadza  się  przykładając  

w  dowolnych miejscach  i  kierunkach  2-metrową  łatę  i/lub  wykonując  pomiary.  Nierówności  

większe  od  podanych  w  punkcie 5 oraz ubytki wyrównać/wypełnić w sposób podany w punkcie 5. 

niniejszej specyfikacji technicznej.  

– spadek podłoża, jeżeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny 

(posadzki) przeprowadza się  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i  poziomnicy.  Spadki  mniejsze  od  

podanych  w  dokumentacji  technicznej wykonstruować  z  materiałów  o  właściwościach  podanych  

w  pkt.  2 niniejszej  specyfikacji  technicznej. 

Pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,  

– temperatura powietrza i podłoża, 

– wilgotność podłoża, 

– poprawność zagruntowania podłoża (jeżeli jest wymagane). 

Wilgotność  i  temperaturę  podłoża  należy  ocenić  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów  

(wilgotnościomierz, termometr).  Wygląd  powierzchni  podłoża  należy  ocenić  wizualnie,  z  

odległości  0,5-1  m,  w  rozproszonym  świetle dziennym lub sztucznym. 

Pozostałe badania (np. za pomocą młotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotności aparatem 

CM, itp.), jeżeli są wykonywane, należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich 

dokumentach odniesienia (normach, SST itp.). Czas sezonowania sprawdzić przez analizę wpisów w 

dzienniku budowy. 

 

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w dokumentacji  projektowej,  

SST  lub  kartach 

technicznych  odpowiednich  materiałów,  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  

dziennika  budowy  i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2. Badania w czasie robót 

6.2.2.1. Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  robót  

płytkarskich  z dokumentacją projektową, ST i kartami technicznymi. Prawidłowość ich wykonania 

wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac i trwałość wykonanej wykładziny/okładziny 
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Powinny one obejmować sprawdzenie: 

– przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.1-5.3.5. niniejszej ST, 

– poprawności  przygotowania  podłoży  oraz  wykonania  poszczególnych  warstw  

(termoizolacja/izolacja  akustyczna, jastrych  zespolony/dociskowy/na  warstwie  rozdzielającej).  

Poprawność  wykonania  poszczególnych  warstw  ma wpływ na skuteczność i poprawność robót 

płytkarskich. 

6.2.2.2. Badania w czasie układania płytek 

Podczas wykonywania okładzin ceramicznych kontrolować należy: 

– wygląd zewnętrzny zapraw klejących i spoinujących, 

– poprawność przygotowania podłoża, 

– ilość mieszanych składników zapraw, czas mieszania, czas aplikacji, 

– długość przerw technologicznych, 

– jakość (wygląd) powierzchni i krawędzi płytek, 

– barwę,  odcień  oraz  prawidłowość  ułożenia  płytek  –  należy  sprawdzać  wizualnie  i  porównać  z  

wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

– odchyłki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 5 niniejszej specyfikacji, z dokładnością do 1 mm, 

– prostoliniowość spoin, np. za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 

długości – dokonane pomiary odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

– szerokość spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru – na dowolnie 

wybranej powierzchni wielkości 1 m 2  należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 

0,5 mm, 

– grubość warstwy zaprawy klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 

grubość określona na podstawie zużycia). 

6.2.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanej wykładziny/okładziny, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania prac płytkarskich, 

– prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
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wykonanych robót. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie 

dokumentów: 

a) czy załączone  wyniki badań dokonanych przed  przystąpieniem  do  robót potwierdzają, że  

przygotowane  podłoża nadawały  się  do  wykonania  warstw  hydroizolacyjnych  i  okładzinowych,  a  

użyte  materiały  spełniały  wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania robót temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 

minimalnej temperatury podawanej w kartach technicznych zastosowanych materiałów, 

c) czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi etapami robót. 

6.2.3.2. Opis badań 

Sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym  młotkiem  

(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 

płytek z podkładem). 

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek (odcień, kolor, wzory itp.). 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni okładziny.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchyleń.  

Sprawdzenie wykończenia przy dylatacjach, wpustach, przejściach rur instalacyjnych, progach, itp.  

Badania powyższe należy przeprowadzić  wzrokowo,  przez  pomiar  oraz  porównanie  z  

dokumentacją  projektową, równocześnie z oceną zgodności wykonania robót z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Powierzchnie przeznaczone do wyłożenia płytkami oblicza się w m2  na podstawie dokumentacji 

projektowej przyjmując rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni 

odlicza się powierzchnie nie przeznaczone do  wyłożenia  większe  od  0,25m2 .  W  przypadku  

rozbieżności  wymiarowych  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem 

faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. Od powyższych powierzchni nie 

odlicza się dylatacji. Długość dylatacji oblicza się w mb ich długości z dokładnością 10 cm. Ilość przejść 

rur instalacyjnych oblicza się w sztukach.  

Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy układaniu płytek, robotami ulegającymi zakryciu są podłoża i każda związana warstwą 

stanowiącą podłoże dla kolejnej warstwy systemu. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót płytkarskich, 

natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed ułożeniem 

kolejnej warstwy. 

W  trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej 

specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża 

określonymi w pkt. 5. Jeżeli wszystkie pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  

podłoże  za  przygotowane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do układania płytek. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W  takim 

przypadku należy ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  

nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania 

nieodebranego podłoża.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 

należy zapisać w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  

(inspektor  nadzoru)  i  wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót (pkt 8.2.3).  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli 

umowa taką formę przewiduje). 

 

 

8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.2.3.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania robót  w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  niniejszą  specyfikacją  

techniczną.  Odbiór  ostateczny przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  

podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań 
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oraz  dokonanej  oceny  wizualnej.  Zasady  i  terminy  powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działania  

powinna  określać umowa. 

8.2.3.2. Dokumenty do końcowego odbioru 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

– dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  robót,  

protokoły  kontroli spisane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

– protokoły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  

przeprowadzić  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6., porównać  je z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny 

wizualnej. Roboty  płytkarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  

pozytywne,  a  dostarczone  przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  prace  nie  powinny  być  odebrane.  W  takim  

wypadku  należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  

zakwestionowanych  prac  z wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  oraz  w  pkt.  

5.  niniejszej  specyfikacji  technicznej  i przedstawić poprawione roboty do odbioru, 

– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  oraz  nie  ograniczają  

trwałości  i skuteczności  robót,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  

końcowego  z  jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  

usunąć  wadliwie wykonane prace, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W 

przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  
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Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  

zamawiającym, a wykonawcą. 

 

 

8.2.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skuteczności) i 

okładziny ceramicznej po  użytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  

ewentualnych  robót  poprawkowych, związanych  z  usuwaniem  zgłoszonych  wad.  Odbiór  po  

upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na podstawie oceny wizualnej, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik  

odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do  

dokonania  potrąceń 

wynikających  z  obniżonej  jakości  robót.  Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  

powinien  zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach płytkarskich. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

9.2.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie  robót  okładzinowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  

zakresu  robót  i  ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  

odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

Wariant 1 

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  

zaakceptowanych  przez zamawiającego lub 

Wariant 2 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

UWAGA: W treści SST wybrać wariant właściwy, a drugi wykreślić. 

 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 
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– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie niezbędnych drabin lub rusztowań umożliwiających wykonanie robót, 

– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki, 

– przygotowanie materiałów, 

– ocenę i przygotowanie podłoży, 

– demontaż  przed  robotami  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagają  

zdemontowania  w  celu wykonania prac płytkarskich, 

– wykonanie prac płytkarskich, 

– naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  

specyfikacji  technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji 

technicznej „Wymagania ogólne”, Kod CPV45000000-7, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 

specyfikacji, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

1. PN-EN 206+A1:2016-12  „Beton.  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i  zgodność”  (wersja 

angielska). 

2. PN-EN 1504-3:2006 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania,  sterowanie  jakością  i  ocena  zgodności.  Część  3:  Naprawy 

konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”. 

3. PN-EN 13813:2003 „Podkłady  podłogowe  oraz  materiały  do  ich  wykonania.  Materiały. 

Właściwości i wymagania”. 

4. PN-EN 998-1:2016-12  „Wymagania  dotyczące  zapraw  do  murów.  Część  1:  Zaprawa  do 

tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego” (wersja angielska). 



104 
 

5. PN-EN 520+A1:2012 „Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań” 

6. PN-EN 13815:2008 „Odlewane  wyroby  gipsowo-włóknowe  –  Definicje,  wymagania  i  metody 

badań” 

7. PN-EN 14411:2016-09  „Płytki  ceramiczne.  Definicja,  klasyfikacja,  właściwości,  ocena  i 

weryfikacja  stałości  właściwości  użytkowych  i  znakowanie”  (wersja angielska). 

8. PN-EN ISO 10545-12:1999 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności”. 

9. PN-EN 12004+A1:2012 „Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”  

(wersja angielska). 

10. PN-EN 13888:2010 „Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Wymagania,  ocena  zgodności, 

klasyfikacja i oznaczenie”. 

11. PN-EN 15651-3:2013-03 „Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i 

przejściach dla  pieszych.  Część  3:  Kity  do  pomieszczeń  sanitarnych”  (wersja 

angielska). 

12. PN-EN 15651-4:2013-03 „Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i 

przejściach dla pieszych.  Część  4:  Kity stosowane  do  przejść  dla  pieszych”  (wersja 

angielska). 

13. PN-EN 1008:2004 „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badania  i 

ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu”. 

14. PN-EN 197-1:2012 „Cement.  Część  1:  skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 

cementów powszechnego użytku”. 

15. PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”. 

16. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja (wersja angielska). 

17. PN-EN 13164 +A1:2015-03 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  

polistyrenu ekstrudowanego  (XPS)  produkowane  fabrycznie  –  Specyfikacja  (wersja 

angielska). 

18. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

19. PN-EN ISO 10545-9:2013-12  „Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  na  szok  

termiczny” (wersja angielska). 

20. PN-EN ISO 10545-8:2014-09 „Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności 

liniowej” (wersja angielska). 

21. PN-EN ISO 10545-14:2015-11 „Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie” 

(wersja angielska). 
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22. PN-EN 13970:2006, PN-EN 13970:2006/A1:2007 „Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  

asfaltowe  do  regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości”. 

23. PN-EN 13984:2013-06 „Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  z  tworzyw  sztucznych  i 

kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości” 

(wersja angielska). 

24. PN-EN 300:2007 „Płyty  o  wiórach  orientowanych  (OSB)  –  Definicje,  klasyfikacja  i 

wymagania techniczne”. 

25. PN-EN ISO 10545-5:1999 „Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenie metodą 

pomiaru współczynnika odbicia”. 

26. PN-EN ISO 10545-13:2017-01 „Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  chemicznej”  

(wersja angielska). 

10.3 Przepisy przywołane 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 1570). 

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 655). 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z późniejszymi zmianami). 

5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. Nr 0, poz. 1834, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  Nr  305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.  

ustanawiające zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych  i  

uchylające  dyrektywę  Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów 

dotyczące stosowania wyrobów. 

– Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  Nr  1907/2006  z  dnia  18  grudnia  2006  

r.  w  sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH). 

– Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  1272/2008  z  dnia  16  grudnia  2008  

r.  w  sprawie klasyfikacji,  oznakowania i  pakowania substancji i  mieszanin,  zmieniające  i  

uchylające  dyrektywy 67/548/EWG  i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

1907/2006. 

– Rozporządzenie  Komisji  (UE)  Nr  453/2010  z  dnia  20  maja  2010  r.  zmieniające  rozporządzenie  

nr  1907/2006 Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  w  sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania  

zezwoleń  i  stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących 

zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w 

surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza 
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żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości 

tych izotopów (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 29). 

 

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  oznakowania  

opakowań  substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.450). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 

1422). 

– Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  29  stycznia  2013  r.  w  sprawie  ograniczeń  

produkcji,  obrotu  lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających 

zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania  wyrobów zawierających  takie  substancje  

lub  mieszaniny  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2014  r.  Nr  0,  poz.769). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  

zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  

budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 

1129). 

– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  

2012  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 

462 z późniejszymi zmianami). 

– Obwieszczenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  5  lipca  2004  r.  w  sprawie  wykazu  mandatów  

udzielonych  przez Komisję  Europejską  na  opracowanie  europejskich  norm  zharmonizowanych  

oraz  wytycznych  do  europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych 

mandatów (M. P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571). 

 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Merkblatt:  Verlegung  von  grossformatigen  Keramikplatten  im  Innenbereich.  Schweizerischer  

Plattenverband, 2014. 

2. Merkblatt  SMGV,  SPV,  VHP,  VTH,  SVGG:  Untergründe  für  Wandbeläge  aus  Keramik,  Natur-  

und  Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich, 2009. 

3. Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten, ZDB, 2010. 

4. Großformatige  keramische  Belagselemente  sowie  Belagselemente  mit  rektifizierten  Kanten.  

Österreichischer Fliesenverband, 2010. 

5. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  B:  Roboty  

wykończeniowe.  Zeszyt  5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych, ITB, 2014. 

6. DIN 18560-3:2004 Estriche im Bauwesen. Teil 3. Verbundestriche. 

7. DIN  18157-1  :  1979-07  Ausführung  keramischer  Bekleidungen  im  Dünnbettverfahren;  

Hydraulisch  erhärtende Dünnbettmörtel. 

8. Zement Merkblatt B19 – Zementestrich, Verein Deutscher Zementwerke, 2010. 
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9. DIN 18560-4:2012-06 „Estriche im Bauwesen. Teil 4: Estriche auf Trennschicht. 

10. Beläge  auf  Calziumsulfatestrich.  Keramische  Fliesen  und  Platten,  Naturwerkstein  und  

Betonwerkstein  auf calziumsulfatgebundenen Estrichen. ZDB, X.2005. 

11. Beläge  auf  Zementestrich.  Fliesen  und  Platten  aus  Keramik,  Naturwerkstein  und  

Betonwerkstein  auf  beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fußbodenkonstruktionen. ZDB, 

VI.2007. 

12. DIN  18560-2:2009-09,  „Berichtigung  1:2012-05  Estriche  im  Bauwesen.  Teil  2”.  Estriche  und  

Heizestriche  auf Dämmschichten (schwimmende Estriche)”. 

13. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  C:  zabezpieczenia  i  

izolacje,  zeszyt  6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych”, ITB, 2005. 

14. Informationen über Calciumsulfat-Fließestriche, IGE, 2000. 

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B:  Roboty wykończeniowe.  

Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011. 

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika 

budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2013 r. 

17. Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  

CPV  45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja – 2017. 

18. Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Okładziny  ceramiczne  i  

hydroizolacje  w pomieszczeniach mokrych. OWEOB Promocja, 2017. 

19. M. Rokiel – Projektowanie i wykonywanie okładzin ceramicznych. Warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót. Grupa Medium, Warszawa 2016. 

20. M.  Rokiel  –  Tarasy  i  balkony.  Projektowanie  i  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  

robót.  Grupa  Medium, Warszawa 2015. 

21. M.  Rokiel  –  Hydroizolacje  pomieszczeń  mokrych  i  wilgotnych.  Projektowanie  i  warunki  

techniczne  wykonania  i odbioru robót. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012. 

22. Budownictwo ogólne Tom 1. Materiały i wyroby budowlane, Arkady 2005. 

23. Materiały firmy Renoplast. 

24. Materiały firmy Agrob Buchtal. 
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B.02.04.TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem tynków wewnętrznych dla budynków na potrzeby PRZEBUDOWA SALI OBRAD W 

BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

Obejmuje wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.), 

– wykonanie warstwy wyrównawczej, 

– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 

wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Tynkowanie (45410000-4) 

 

1.6. Określenia podstawowe, 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni 

podłoża. 

Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca  

przyczepność  dolnej warstwy tynku. 
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Obrzutka (szpryc) – warstwa, która poprawia przyczepność tynków do podłoża oraz wyrównuje 

chłonności podłoża. 

Narzut – druga warstwa tynków wielowarstwowych kat. II, III lub IV. 

Gładź – warstwa wykańczająca tynków kat. III i IV. 

Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 

Sucha  mieszanka  tynkarska  –  mieszanina  spoiw  mineralnych,  wypełniaczy,  domieszek lub  

dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 

Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 

tynkarskiej. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie 

tynkarskiej. 

Okres przydatności  mieszanki  –  okres,  w  którym  sucha  mieszanka  tynkarska  przechowywana  w  

opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Rodzaje materiałów 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  

zawartym  w  dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach 

technicznych – wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych 

ocenach technicznych). 

2.2.1.1. Woda 

Do  przygotowania  zapraw  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą  

wymaganiom  normy  PN-EN 1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  

próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  

procesów  produkcji  betonu”.  Bez  badań  laboratoryjnych  można 

stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych kanalizacyjnych, 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.1.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w 

szczególności: 
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– nie zawierać domieszek organicznych, 

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

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

Do  zaprawy  tynkarskiej  należy  stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany.  Do  spodnich  warstw  

tynku  należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty 

odmiany 2. Natomiast do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 

sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.2.1.3. Cement 

Cement  to  powszechnie  stosowane  spoiwo  budowlane,  składnik  większości  mieszanek  i  zapraw  

budowlanych. Cement otrzymuje się z surowców mineralnych takich jak  margiel lub  wapń  i glina.  

Surowce te  wypala się  w piecu cementowym na klinkier, a następnie mieli otrzymany spiek (zwykle z 

gipsem). Wyróżnia się kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich: 

Cement portlandzki –  najczęściej  wykorzystywany rodzaj  cementu. Cement  ten  wymaga  

starannego  utrzymywania odpowiedniej wilgotności w okresie dojrzewania. 

Cement  portlandzki  wieloskładnikowy  –  przy  jego  użyciu  przygotowuje  się  m.in.  zaprawy  

murarskie  i  tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest często wykorzystywany do 

przygotowywania zapraw. 

Cement  murarski  –  cement  o  składzie  podobnym  do  cementu  portlandzkiego,  ale  z  większą  

ilością  dodatków; stosowany głównie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich. 

Cement hutniczy – cement ten jest na działanie siarczanów i kwasów humusowych.  

Cement  stosowany  do  robót  tynkarskich  winien  spełniać  wymagania  grupy  norm  PN-EN  196  i  

PN-EN  197.  Do zapraw  najczęściej  stosuje  się  cement  portlandzki  lub  cement  murarski,  który  

winien  spełniać  wymagania  normy PN-EN 413-1:2011 „Cement murarski – Część 1: Skład, 

wymagania i kryteria zgodności”. Za  zgodą  Inspektora  nadzoru  można  stosować  cement  z  

dodatkiem  żużla  lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz 

cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania 

zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

2.2.1.4. Wapno 

Spoiwo  stosowane  jako  materiał  wiążący  w  zaprawach  tynkarskich,  poprawia  jej  urabialność,  

nadaje  jej paroprzepuszczalność oraz zwiększa odporność na korozję biologiczną. 

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spełniać wymagania norm: PN-EN 945-1 „Wapno 

budowlane –Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności”, PN-EN 459-2 „Wapno budowlane – 

Część 2: Metody badań” oraz PN-EN 459-3 „Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności”. Są dwa 

zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich: 

Wapno  hydratyzowane  –  wapno  to  otrzymuje  się  w  wyniku  gaszenia  wapna  palonego  wodą.  

Głównym  jego składnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostępne jest w postaci proszku. Znane jest 

również pod  nazwami wapno suchogaszone i wapno budowlane. 

Wapno palone – wapno to uzyskuje się przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, 

w temperaturze powyżej 900°C. Głównym składnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. 

Sprzedawane jest w postaci kawałkowej (wapno palone w bryłach) oraz mielone (wapno palone 
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mielone). Do zapraw cementowo-wapiennych można stosować zarówno wapno hydratyzowane 

(suchogaszone) jak gaszone w  postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  palonego  

(niegaszonego).  Ciasto  wapienne  powinno  tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

2.2.1.5. Gips 

Gips  stosowany  do  wykonywania  tynków  winien  spełniać  normy  PN-EN  13279-1:2009  „Spoiwa  

gipsowe  i  tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do 

wykonywania jednowarstwowych tynków wewnątrz pomieszczeń. 

2.2.1.6. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych  

Wielu producentów oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, które rozrabia się 

wodą, zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami producenta. 

Zaprawy  tynkarskie  klasyfikowane  są  według  normy  PN-EN  998-1:2016-12.  Najważniejszym  

podziałem  według normy jest  klasyfikacja według  właściwości i  sposobu zastosowania. Są  zatem 

zaprawy tynkarskie:  GP –  ogólnego przeznaczenia, LW – lekkie i OC – do tynków jednowarstwowych. 

2.2.1.7. Akcesoria tynkarskie 

Akcesoria  stosowane  do  wykonywania  robót  tynkarskich  winny  spełniać  wymagania  norm:  PN-

EN  13658-1:2009 „Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i metody 

badań – Część 1: Tynki wewnętrzne” oraz PN-EN 13658-2:2009 „Metalowe siatki, narożniki i listwy 

podtynkowe – Definicje, wymagania i metody badań – 

Część 2: Tynki zewnętrzne”. 

 

2.2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich   

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  

(pełna  nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 

krajowym bądź do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,  

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  

robót  tynkarskich powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  

terminów  przydatności  do  stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem przyjęcia 

materiałów. 
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2.2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  

Materiały  i  wyroby  do  robót  tynkarskich  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  

zgodnie  z  instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte,  suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 

przed działaniem promieni 

słonecznych. 

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  

powinny  być  układane  na  paletach  lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 

większej niż 10.  

Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy  

przechowywać  w szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  

wody  w  opakowaniach  po  środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  

– do  przygotowania  podłoża  –  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysłowe,  urządzenia  

do  mycia hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego,  termometry  

elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

– do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 

naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,   

– do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1. Transport materiałów 

Środki  transportu  do  przewozu  wyrobów  przeznaczonych  do  wykonania  robót  tynkarskich  

workowanych  powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. 

Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cementowozem,  natomiast  cement  i  

wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 

sposób  zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  

zabezpieczających  je  przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 

jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić  

sprzętem mechanicznym. 

Załadunek  i wyładunek  wyrobów w opakowaniach,  układanych luzem  wykonuje się ręcznie   przy 

maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

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

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania  i  skurczów  murów  tj.  

po  upływie  4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

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

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  

środków zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-

montażowych  w  okresie  obniżonych temperatur”. 

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

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

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

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
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5.2.2. Kontrola materiałów 

Przed przystąpieniem do wykonania tynków należy sprawdzić materiały przeznaczone do ich 

wykonania. Należy skontrolować czy spełniają wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie 

upłynął okres ich ważności. W przypadku materiałów workowanych data ta jest widoczna na 

opakowaniu. 

5.2.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoża  dla  wykonania  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-EN  

13914-2:2016-06 „Projektowanie,  przygotowywanie i  wykonywanie  tynkowania zewnętrznego i  

wewnętrznego –  Część  2:  Tynkowanie wewnętrzne”. 

Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz  usunąć  

plamy  z  rdzy  i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem 

szarego mydła albo wypalając  je opalarką elektryczną lub lampą benzynową. Nadmiernie suchą 

powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Podłoże pod tynk musi być: 

– równe, 

– nośne i mocne, 

– wystarczająco stabilne, 

– jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilijne (zwilżalne), 

– szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 

– wolne od wykwitów, 

– nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

5.2.3.1.Podłoże z cegły ceramicznej lub wapienno-piaskowej 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania wypełniać zaprawą spoin  

na głębokości 5-10 mm od lica ściany. 

Przed wykonaniem tynkowania stropów ceglanych należy upewnić się, że zaprawa nie wystaje poza 

lico cegieł i w razie potrzeby usunąć jej nadmiar oraz skontrolować osiatkowanie dolnych półek belek 

stalowych. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże z cegieł obficie zwilżyć wodą. 

5.2.3.2. Podłoże z betonu monolitycznego 

Podłoże betonowe powinno być mocne i mieć równą powierzchnię ale nie może być zbyt gładkie. 

Zbyt gładkie podłoże betonowe należy naciąć lub wypiaskować.  

Można  też  zastosować  specjalne  podkłady  gruntujące  przeznaczone  do  stosowania  na  

niechłonnych  gładkich podłożach  betonowych.  W  wyniku  reakcji  chemicznej  z  tynkiem  i  

betonem  zapewniają  one  wysoką  przyczepność cementowo-wapiennych tynków do powierzchni 

betonowych. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże z betonu obficie zwilżyć wodą. 
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5.2.3.3. Podłoże z betonu komórkowego 

Mury z bloczków i płyt betonu komórkowego należy oczyścić z nadmiaru zaprawy, a spoiny pogłębić 

na głębokość 2-3 mm od lica ściany. Większe uszkodzenia należy naprawić przez wycięcie uszkodzeń i 

uzupełnienie ich gazobetonem o identycznych parametrach wklejonym w opróżnione miejsce 

zaprawa do klejenia gazobetonu lub rzadką zaprawą cementową. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże z gazobetonu obficie zwilżyć wodą. 

5.2.3.4. Podłoże z gipsu i gipsobetonu 

Jeśli  stosowane  będą  inne  tynki  niż  gipsowe  lub  gipsowo-wapienne  wilgotność  podłoża  

przeznaczonego  do tynkowania nie powinna być większa niż 1%. Powierzchnię podłoża należy 

porysować, najlepiej w skośna kratkę, aby zapewnić odpowiednia przyczepność tynku. 

Elementy metalowe stykające się z gipsem musza być zabezpieczone przed korozją.  

Bezpośrednio przed  tynkowaniem należy podłoże gipsowe lekko zwilżyć (skropić). 

 

 

5.2.3.5. Podłoże z drewna i materiałów drewnopochodnych 

Podłoże takie należy przygotować do tynkowania przez wykonanie podkładu z maty trzcinowej lub 

siatki metalowej. Maty trzcinowe powinny mieć proste, czyste łodygi o średnicy 7-12 mm. Maty 

mocuje się na stropach prostopadle do  kierunku  deskowania,  a  na  ścianach  poziomo.  Do  

mocowania  mat  stosuje  się  drut  stalowy miękki  wyżarzony o 

średnicy 0,8-1,0 mm i gwoździe sufitowe. Do  osiatkowania  elementów  drewnianych  należy  

stosować  siatkę  cięto-ciągniona  lub  plecioną  z  drutu  1  mm  o oczkach  10x10  mm  układaną  z  

minimalnym  zakładem  30  mm.  Siatka  winna  być  oczyszczona  z  rdzy  i  po 

zamocowaniu  do  podłoża  pokryta zaczynem  cementowym  (rzadką  zaprawą  cementową). Pod 

tynki gipsowe należy stosować siatki ocynkowana lub powleczone np. lakierem asfaltowym. 

5.2.3.6. Podłoże metalowe 

Przeznaczone  do  otynkowania  elementy  metalowe  (blachy,  kształtowniki)  muszą  być  w  pełni  

osiatkowane  siatką cięto-ciągniona lub plecioną z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm układaną z 

minimalnym zakładem 30 mm. Podłoże metalowe i siatka winna być oczyszczona z rdzy oraz 

odtłuszczone. Po zamocowaniu do podłoża siatka winna być pokryta zaczynem cementowym (rzadką 

zaprawą cementową).  Dla tynków gipsowych zarówno podłoże jak siatkę należy zabezpieczyć przed 

korozją.  

Siatka  stanowiąca  samodzielne  podłoże  nie  może  mieć  oczek  większych  niż  100x100  mm  i  dla  

zapewnienia odpowiedniej sztywności winna być wzmocniona prętami stalowymi. 

 

5.2.4. Wykonywanie tynków zwykłych ręcznie 

5.2.4.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich 
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Najczęściej  stosowane  w  budownictwie  są  tynki  wapienne,  cementowo-wapienne,  cementowe  

lub  gipsowe.  Rodzaj tynku winien być określony w dokumentacji projektowej. 

Tynki wapienne stosuje się zazwyczaj jako wykończenie wewnętrzne pomieszczeń. Ze względu na ich 

stosunkowo dużą  zdolność  sorpcji  wilgoci,  paroprzepuszczalność  i  działanie  przeciwgrzybowe,  

tynki  te  stwarzają  korzystny  dla mieszkańców mikroklimat wnętrza. 

Tynki  cementowo-wapienne  są  stosunkowo  odporne  na  działanie  wilgoci  i  wód  opadowych.  

Mają  także  dobrą wytrzymałość mechaniczną. Nie mają jednak tak dobrej paroprzepuszczalności jak 

tynki wapienne. Stosowane są jako tynki  zewnętrzne  oraz  wewnętrzne  w  pomieszczeniach  

wymagających  wypraw  mocniejszych  i  odpornych  na 

uderzenia, np. w magazynach, warsztatach, sklepach. Używa się ich jako narzutu wewnętrznych 

tynków wapiennych w pomieszczeniach mieszkalnych, na ścianach i sufitach betonowych lub ze 

starej cegły. Tynki cementowe stosuje się je tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość i 

szczelność tynku, np. jako podkład pod  hydroizolacje,  w  łazienkach,  garażach  podziemnych.  

Zaprawa  cementowa  jest  także  czasem  używana  jako 

obrzutka  pod  zaprawę  cementowo-wapienną.  Tynki  cementowe  mają  słabą  urabialność,  duży  

skurcz  i  dużą rozszerzalność cieplną. 

Tynki gipsowe opisano w pkt. 5. 

Zaprawy tynkarskie winny spełniać wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 „Wymagania dotyczące 

zapraw do murów  –  Część  1:  Zaprawa  tynkarska”,  a  te  urabiane  na  budowie  także  normy  PN-

10104:2014-03  „Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy 

murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. 

Orientacyjna ilość składników na 1 m 3  zaprawy o konsystencji plastycznej: 
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Gotowe suche mieszanki tynków 

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodą aż do uzyskania jednorodnej 

masy. Wykonuje się  pomocą  wiertarek  wolnobiegowych  i  odpowiednich  mieszadeł.  Ilość  

dozowanej  wody  zależy  od  wymaganej konsystencji zaprawy, rodzaju (chłonności) podłoża, 

wilgotności i temperatury otoczenia. Zwykle jest to około 4,5-5,0 

dm 3  wody na 25 kg suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje się do użycia bezpośrednio po 

wymieszaniu i zwykle zachowuje  właściwości  użytkowe  około  3  godziny.  Jednak  w  każdym  

wypadku  należy  postępować  ściśle  według zaleceń/instrukcji producenta mieszanki. 

5.2.4.2. Wykonywanie tynków jednowarstwowych  

Do tynków jednowarstwowych zwykłych zalicza się:  

– surowe rapowane, 

– surowe wyrównywanie kielnią, 

– surowe ściągane pacą, 

– surowe pędzlowane, 

– zacierane na ostro. 

Sposób wykonania tych tynków opisano poniżej: 

1. Tynki surowe rapowane należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej, 

narzucając ją kielnią równomiernie  na  tynkowaną  powierzchnię.  Sąsiednie  rzuty  z  kielni  powinny  

zazębiać  się  między  sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. 

2. Tynki  surowe  wyrównane  kielnią  należy wykonywać  wg  pkt.  1  wyrównując  dodatkowo  

powierzchnię  za  pomocą kielni. 
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3. Tynki ściągane pacą należy wykonywać wg pkt. 1 z wyrównaniem powierzchni tynku za pomocą 

pacy z miękkiego drewna (najlepiej świerkowego). 

4. Tynki  pędzlowane  należy  wykonywać  wg  pkt.  1  z  wyrównaniem  powierzchni  rzadką  zaprawą  

rozprowadzoną pędzlem. 

5. Tynki  zacierane  na  ostro  należy  wykonywać  z  zaprawy  cementowo-wapiennej  lub  

cementowej  naniesionej  na wilgotne podłoże betonowe z wyrównaniem powierzchni pacą i 

zatarciem packą. Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić : 

– tynk rapowany 12 mm z tolerancją +4 -6 mm, 

– tynk wyrównany kielnią, ściągany pacą i pędzlowany 10 mm z tolerancją +4 -6 mm, 

– tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancją +3 -4 mm. 

5.2.4.3. Wykonanie tynków dwuwarstwowych 

Tynki  dwuwarstwowe  z  zaprawy  cementowo-wapiennej  mogą  być  stosowane  na  przeciętnie  

wykończonych elewacjach, na innych zaprawach przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków; 

tynki ceramiczne należy stosować w przypadku wymaganej szczelności i znacznej odporności na 

czynniki agresywne. 

Tynk dwuwarstwowy powinien być wyrównany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i należy uzależnić 

od rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na 

gładko (kat. III). Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. 

Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z betonów 

komórkowych należy wykonywać  z  zaprawy  cementowej  1:1  o  konsystencji  odpowiadającej  10-

12  cm  zagłębienia  stożka  pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm.  

Obrzutka  na  podłożu drewnianym powinna  być  wykonana z zaprawy  gipsowo-wapiennej  o  

proporcji  0,1  :  1  :  2. 

Konsystencja  zaprawy  powinna  odpowiadać  7-10  cm  zanurzenia  stożka  pomiarowego.  Na  

podłoże  drewniane obrzutkę  można  nanosić  pacą,  dokładnie  dociskając  ją  do  podłoża.  Grubość  

obrzutki  wraz  z  podkładem  powinna wynosić ok. 20 mm.  

Na podłożu z gęstej siatki naciągniętej na drutach, obrzutkę należy wyciskać na drugą stronę siatki. 

Zaprawa  powinna  mieć  konsystencję  odpowiadającą  7-10  cm,  a  przy  podłożu  z  nienasiąkliwego  

kamienia łamanego  4-7  cm  zanurzenia  stożka  pomiarowego.  Narzut  można  wykonywać  bez  

pasów  lub  listew,  ściągając  go pacą, a  następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu  

powinna wynosić 8-15 mm. 

Narzut  wierzchni  powinien  być  nanoszony po  związaniu  zaprawy  obrzutki,  lecz  przed  jej  

stwardnieniem.  Narzut należy ściągać pacą drewnianą. Podczas wyrównywania należy warstwę 

narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. 

5.2.4.4. Wykonanie tynków trójwarstwowych 

Tynki  trójwarstwowe  zalicza  się  do  kategorii  III  lub  IV.  Tynki  zwykłe  kategorii  III  należą  do  

odmian  powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy, a tynki zwykłe kategorii 

IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i 

gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Tynki 

trójwarstwowe wykonuje się tak jak opisano to w pkt. 5.2.4.4 i dodaje się jeszcze trzecią, cienką 
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warstwę gładzi z rzadkiej zaprawy, przygotowanej z drobnego piasku, odsianego przez sito o 

prześwicie oczek 0,5 mm. Taka zaprawa jest zwykle bardziej tłusta, z większą ilością spoiwa, niż do 

wykonania narzutu. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed  jej 

stwardnieniem.  Podczas  zacierania  warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 

narzutu. W celu zapewnienia należytej przyczepności należy narzut 

dobrze  nawilżyć  wodą.  Grubość  gładzi  wynosi  od  1  do  3  mm.  Zaprawę  nanosi  się  ręcznie  

kielnią,  a  następnie rozprowadza pacą. Gdy tylko stężeje, zaciera się ją packą styropianową lub 

obłożoną filcem albo stalową – zależnie od kategorii tynku. 

Gładź  zaciera  się  ruchami  kolistymi,  a  w  czasie  zacierania  należy  tynk  zwilżać,  skraplając  go  

wodą.  Chodzi  o uniknięcie ciągnięcia się zaprawy za packą, albo kruszenia się jej i odpadania – jeżeli 

jest za sucha.  

 

5.2.5. Wykonywanie tynków zwykłych mechanicznie 

Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym 

podłożu powinna być następująca:  

– wyznaczenie lica powierzchni tynku, 

– mechaniczne wykonanie obrzutki, 

– mechaniczne wykonanie narzutu, 

– mechaniczny  narzut  gładzi  z  mechanicznym  lub  ręcznym  zatarciem,  ręczne  wykonywanie  

ościeży,  gzymsów, wyskoków itp. 

Na podłoże o dobrej przyczepności można narzut nanosić bezpośrednio bez stosowania obrzutki. Na 

stropach i ścianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki. 

Orientacyjny skład objętościowy i konsystencja zapraw na tynki wewnętrzne powinny być 

następujące: 

– obrzutka  –  cement  :  ciasto  wapienne  (lub  wapno  hydratyzowane)  :  piasek  =  1:1:9,  

konsystencja  wg  stożka pomiarowego 11 cm,  

– narzut – ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stożka pomiarowego 

9-10 cm, 

– gładź – ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stożka 

pomiarowego 11-13 cm. 

Dokładną recepturę zaprawy należy ustalać każdorazowo po dostarczeniu na budowę nowej partii 

składników lub przy zmianie wilgotności dostarczanych składników. 

Wszystkie warstwy tynków zewnętrznych powinny być wykonywane zaprawy cementowo-wapiennej. 

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika powinien 

wynosić nie mniej niż 2 minuty. 

Każdorazowo należy sprawdzić stan węży oraz ich połączeń i mocowań. Przed rozpoczęciem 

tynkowania należy przepompować przez węże 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiększenia 

poślizgu zaprawy. 
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Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych zaleca się – w celu zwiększenia przyczepności warstw tynku 

do podłoża – stosować zestaw tynkarski ze sprężarką. 

Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując 

optymalną odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie: 

– nanoszenie obrzutki i gładzi – przy średnicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy średnicy dyszy 13-14 

mm ok. 30 cm, 

– nanoszenie narzutu – przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13-14 mm ok. 

18 cm. 

 

Narzut należy ściągać pacą drewnianą. 

Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym przerwy między 

pasmami nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między pasmami. 

Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić 2 mm. 

 

5.2.6. Wykonywanie tynków gipsowych 

Tynk  gipsowy    posiada  korzystne  parametry izolacyjności    cieplnej,  akustycznej    oraz  

odporności  ogniowej.  Zaletą tego tynku jest również utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego 

człowiekowi – gips wchłania nadmiar wilgoci i oddaje ją, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho. 

Tynki gipsowe są  bardzo często  stosowane  w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i 

jednorodzinnym.  

Doskonała gładkość i wysoka jakość powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to ogromne zalety. 

Tak wykonanej powierzchni  nie  trzeba  dodatkowo  wygładzać,  a  wykończyć  ją  można  w  

dowolnej  technologii.  Zastosowanie  tynku gipsowego wewnątrz budynku wpływa również na 

oszczędności zużywanego ciepła. 

Wadą tynków gipsowych jest  agresywność powodująca korozje w elementach stalowych.  W 

przypadku używania gipsu  takie  elementy  muszą  być  chronione  przed  korozją  poprzez  

malowanie  ochronne,  lakierowanie  lub ocynkowanie.  

Tynki  gipsowe  nie  nadają  się  do  pomieszczeń  o  stałej  dużej  wilgotności,  takich  jak  baseny  czy  

łazienki.    Tynk gipsowy nie nadaje się również do zastosowania na zewnątrz budynku. 

 

5.2.7. Tynki gipsowe wykonywane ręcznie 

Przed wykonaniem tynku gipsowego należy zagruntować podłoże. Gruntować należy każde podłoże, 

na  którym ma być  zastosowany  tynk.  Producenci  tynków  gipsowych  oferują  zwykle  także  

odpowiednie  preparaty  do  gruntowania podłoży  pod  te  tynki.  Rodzaj  gruntu  winien  być  

dostosowany  do  rodzaju  tynkowanego  podłoża.  Należy  stosować 

wyłącznie preparaty gruntujące zalecane  przez producenta  tynku. Dopiero po  całkowity 

wyschnięciu gruntu  (zwykle jest to ok. 24 godziny) można przystąpić do tynkowania.  
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Wykonywanie wewnętrznych jednowarstwowych tynków gipsowych narzucanych ręcznie 

rozpoczynamy zazwyczaj od sufitu, by później przejść do ścian.  

Sufity tynkujemy zaprawą wykonaną z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawę 

naciąga się na sufit przy użyciu długiej pacy metalowej, na którą nakładamy ją przy użyciu kielni 

murarskiej. Prace tynkarskie na suficie  wykonujemy  równolegle  do  mniejszego  wymiaru  

pomieszczenia  w  miarę  możliwości  zaczynając  nakładanie warstwy tynku od okna. 

Na  odpowiednio  przygotowaną  powierzchnię  ścian  zaprawę  tynkarską  wykonaną  zgodnie  z  

zaleceniami producenta  narzuca  się  ręcznie  przy  użyciu  kielni  lub  naciąga  się  pacą  metalową.  

Zaprawę  o  konsystencji gęsto-plastycznej nakłada się na wydzielone pola technologiczne ściany 

poziomymi pasami zachodzącymi na siebie, w kierunku od dołu do góry. Narzuconą zaprawę należy 

wstępnie wyrównać przy użyciu łaty. Po rozpoczęciu procesu 

wiązania  zaprawy należy dokładnie  wyprowadzić  powierzchnię  i  kąty  przy  użyciu  długiej  szpachli  

metalowej.  Lekko stwardniały tynk  należy zrosić wodą w postaci mgły i zatrzeć  pacą  gąbkową  

celem  „wyciągnięcia”  na  powierzchnię mleczka, które po zmatowieniu należy równomiernie 

rozprowadzić za pomocą długiej szpachli. Dzięki temu  uzyskuje 

się zamkniętą, równą, ale nie pozbawioną porów powierzchnię. 

 

5.2.7.1. Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie 

Przed wykonaniem tynku gipsowego należy zagruntować podłoże. Gruntować należy każde podłoże, 

na  którym ma być  zastosowany  tynk.  Producenci  tynków  gipsowych  oferują  zwykle  także  

odpowiednie  preparaty  do  gruntowania podłoży  pod  te  tynki.  Rodzaj  gruntu  winien  być  

dostosowany  do  rodzaju  tynkowanego  podłoża.  Należy  stosować wyłącznie preparaty gruntujące 

zalecane przez producenta tynku.  

Tynkowanie powierzchni można rozpocząć po pełnym wyschnięciu gruntu (czas schnięcia jest zawsze 

podawany w karcie technicznej gruntu). 

W  przypadku  maszynowych  tynków  gipsowych  większość  producentów  w  kartach  technicznych  

wymaga,  żeby tynki były aplikowane jednowarstwowo. W przypadku konieczności wykonania drugiej 

warstwy stosowana jest zasada nakładania nowej warstwy na jeszcze niezwiązaną warstwę 

poprzednią. 

Tynki  winny  być  wykonywane  zgodnie  z  wymogami  normy  PN-B-10110:2005  „Tynki  gipsowe  

wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i wymagania techniczne”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
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6.2.1.1. Badania materiałów 

Badanie  materiałów przeprowadza  się  na  podstawie  protokołów  dotyczących  przyjęcia  

materiałów  na  budowę  oraz dokumentów  towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  dostawcę,  

pod  kątem  ich  zgodności  z  wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz przywołanych norm.  

6.2.1.2. Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

– wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 

pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

– równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

– przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

– obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 

– zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

zwilżania, 

– chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

– obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

– złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  wynikającymi  z  odpowiednich  norm,  a  

następnie odnotowane w formie protokołu kontroli dołączonego do dziennika budowy i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2. Badania w czasie robót 

Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  

z  dokumentacją projektową przywołanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w  szczególności  jej  

marki  i konsystencji,  powinny  wynikać  z  normy  PN-B-10104:2014-03  „Wymagania  dotyczące  

zapraw  murarskich  ogólnego przeznaczenia – Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na 

miejscu budowy”. Proporcje składników zaprawy 

oraz parametry użytych surowców i samej zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Podczas robót tynkarskich należy zwracać szczególną uwagę na grubość i liczbę zaaplikowanych 

warstw tynków. Należy  też  na  bieżąco  sprawdzać,  czy  technologia  wykonania  tynków  jest  

zgodna  z  zaleceniami  producenta  oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

Grubość  warstw  tynku  powinna  odpowiadać  zaleceniom  producenta  suchej  mieszanki.  Jeśli  jej  

nie  określono należy  stosować  zalecenia  normowe,  zgodnie  z  którymi  dla  tynków  zwykłych  
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minimalne  grubości  tynku jednowarstwowego lub warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a 

średnia to 10 mm. 

 

6.2.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 

Do  badań  odbiorowych  należy  przystąpić  nie  później  niż  przed  upływem  1  roku  od  daty  

ukończenia  robót tynkowych. 

Badania  w  czasie  odbioru  tynków  zwykłych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  przeprowadzać  

należy  podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 

niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 

poniżej 0°C. Wymagania dotyczące powierzchni tynków określono  w przywołanych normach,  w razie  

wątpliwości  lub  braków określonych wymogów minimalne wymagania podano poniżej: 

– odchylenie powierzeniu tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 5 mm w 

liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m, 

– odchylenie powierzchni  i krawędzi od  kierunku  pionowego nie  większe niż 3  mm  na  długości  1  

m  i  ogółem  nie więcej  niż  6  mm  w  pomieszczeniach  o  wysokości  do  3,5  m  oraz  nie  więcej  niż  

8  mm  w  pomieszczeniach  o wysokości powyżej 3,5 m, 

– odchylenie powierzchni  i krawędzi od  kierunku  poziomego  nie  większe niż 4 mm na  długości 1  

m  i  ogółem  nie więcej niż 8 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi, 

– odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji dopuszcza się nie 

większe niż 4mm na długości 1 m. 

Prawidłowo  wykonany  tynk  powinien  mieć  powierzchnię  płaską,  a  krawędzie  proste  lub  o  

innym  kształcie  i przebiegu, zgodnie z kształtem podłoża i uzgodnieniami.  
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Powierzchnia tynku powinna być gładka, o naturalnym stopniu szorstkości.  

Barwa tynku powinna być jednolita na całej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).  

Dopuszcza  się  nieznaczne  różnice  odcieni  barwy.  Wygląd  powierzchni  tynku  należy  sprawdzić  

oglądając  ją  z odległości 2 m, w świetle naturalnym rozproszonym. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian 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  nad pomieszczeniem. 

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

surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 

stanie surowym. Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w 

rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od  wierzchu  cokołu  lub  terenu  do  górnej  

krawędzi  ściany,  dolnej  krawędzi  gzymsu  lub  górnej 

krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 

stanie surowym. 

Obliczenia powierzchni wykonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Z powierzchni tynków odejmuje się powierzchnię większych niż 1 m 2  (w świetle ościeży) otworów 

na drzwi lub okna itp.  Nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin,  

obróbek  kamiennych,  kratek,  drzwiczek  i 

innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m 2 . Jeśli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej 

dla ościeży to przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i 

drzwiowych do powierzchni tynków ścian należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy  robotach  tynkowych  elementami  ulegającymi  zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłoży  musi  

być  dokonany  przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny).  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki 

badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w 

pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.  

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,  że  podłoża  zostały  

prawidłowo przygotowane,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  

(szczegółową)  i  zezwolić  na przystąpienie do nakładania wyprawy. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie  podłoża nie  powinno być  

odebrane. W  takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 

usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego  zakresu  prac  uzupełniających  lub  

naprawczych  należy  ponownie  przeprowadzić  ocenę  przygotowania podłoża.  

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  

w  dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  Inspektora  nadzoru  w  obecności  Kierownika  

budowy  lub/i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  (jeżeli  

umowa  taką formę przewiduje). 

8.2.3. Odbiór końcowy 

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  

ich  zakresu  (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  Zamawiającego,  na  podstawie  

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót, 

– dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  robót,  

protokoły  kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
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– dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub 

udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi 

przepisami, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  

przeprowadzić  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST oraz przywołanych 

normach. Wyniki badań należy porównać z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  

niniejszej  (szczegółowej)  specyfikacji  technicznej.  Należy 

dokonać także oceny wizualnej wykonach tynków pod względem ich estetyki. 

Tynki zwykłe wewnętrzne  i zewnętrzne  powinny być  odebrane,  jeżeli wszystkie wyniki badań   są  

pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden  wynik badań  był negatywny tynki nie powinny  być  odebrane. W  takim 

przypadku  należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 

tynków w stosunku do  wymagań  określonych  w  dokumentacji  projektowej  oraz  niniejszej  

specyfikacji  technicznej  i  przedstawić  je ponownie do odbioru, 

– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  tynku  

Zamawiający  może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  Wykonawca  zobowiązany  jest  

usunąć  wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  Zamawiającego  i  

Wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  

zamawiającym,  a wykonawcą. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Podstawą  płatności,  z  uwzględnieniem  zapisów  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  

Zamawiającym  w  umowie  o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m 2  tynków 

wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje się, że cena 

za te prace w przyjętej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczałtowej 

lub  stawka  jednostkowa  w  przypadku  rozliczenia  kosztorysowego  obejmuje  poza  wykonaniem  

samych  tynków wszystkie czynności niezbędne do ich zrealizowania, a w szczególności: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– ocenę i przygotowanie podłoża, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie śmieci i resztek materiałów, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,  

– osiatkowanie elementów metalowych, bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 

– umocowanie profili tynkarskich, 

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– montaż,  demontaż  i  czas  pracy  rusztowań  oraz  koszty  wykorzystania  pomostów  roboczych  

niezbędnych  do wykonania tynków, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 

– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeń  na  

elementach  nie tynkowanych, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 

– likwidację stanowiska roboczego. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

1. PN-EN 197-1:2012 Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

2. PN-EN 197-2:2014-05 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

3. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

4. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

5. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 

6. PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 

7. PN-EN 1008-1:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i 

ocena  przydatności  wody zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z 

procesów produkcji betonu. 

8. PN-B-10110:2005 Tynki  gipsowe  wykonywane  mechanicznie  –  Zasady  wykonywania  i 

wymagania techniczne. 

9. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania. 

10. PN-EN 934-6:2002 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności. 

11. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 

12. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

13. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 

14. PN-B-10104:2014-03 Wymagania  dotyczące  zapraw  murarskich  ogólnego  przeznaczenia  – 

Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy. 

15. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa do 

tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego (wersja angielska). 

16. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania 

zewnętrznego i wewnętrznego – Część 1: Tynkowanie zewnętrzne (wersja angielska). 

17. PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania 

zewnętrznego i wewnętrznego – Część 2: Tynkowanie wewnętrzne (wersja angielska). 

18. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe  siatki,  narożniki  i  listwy  podtynkowe  –  Definicje,  wymagania  

i metody badań – Część 1: Tynki wewnętrzne. 

19. PN-EN 13658-2:2009 Metalowe  siatki,  narożniki  i  listwy  podtynkowe  –  Definicje,  wymagania  

i metody badań – Część 2: Tynki zewnętrzne. 

20. PN-EN 15824:2010 Wymagania  dotyczące  tynków  zewnętrznych  i  wewnętrznych  na  spoiwach 

organicznych. 
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10.3 Przepisy przywołane 

Instrukcje stosowania i zalecenia producentów suchych mieszanek mas tynkarskich i innych wyrobów 

stosowanych do wykonania robót. 
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B.02.05.ROBOTY MALARSKIE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 

malarskimi dla budynków na potrzeby PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU STAROSTWA 

POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i zewnętrznego 

(wystawionego na bezpośrednie  działanie czynników atmosferycznych)  obiektów budowlanych  nie  

narażonych  na  agresję  chemiczną  i obejmuje wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.), 

– wykonanie powłok malarskich. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty malarskie (45442100-8) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Podłoże  malarskie  –  surowa,  zagruntowana  lub  wygładzona  (np.  szpachlówką)  powierzchnia  

(np.  muru,  tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 

powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

Farba  –  płynna  lub  półpłynna  zawiesina  bądź  mieszanina  bardzo  rozdrobnionych  ciał  stałych  

(np.  pigmentu  – barwnika, różnych wypełniaczy i środków pomocniczych) w roztworze spoiwa. 
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Lakier  –  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  żywic,  olejów,  poliestrów),  który  po  

pokryciu  nim  powierzchni  i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 

emaliom. 

Farba  dyspersyjna  –  zawiesina  pigmentów  i  wypełniaczy  w  dyspersji  wodnej  polimeru  z  

dodatkiem  środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w spoiwie 

żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 

Farba lub emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i  wypełniaczy 

w spoiwie żywicznym, rozcieńczalna wodą. 

Farba  na  spoiwach  mineralnych  –  mieszanina  spoiwa  mineralnego  (np.  wapna,  cementu,  szkła  

wodnego  itp.), pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych  i  modyfikujących,  

przygotowana  w  postaci  suchej  – przeznaczonej do zarobienia wodą - lub w postaci ciekłej, 

gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 

dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 

środków pomocniczych; produkowana w 

postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Rodzaje materiałów 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  malarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  

zawartym  w  dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,  aprobatach 

technicznych – wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych 

ocenach technicznych – kartach technicznych itp.). 

2.2.1.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914: 

2002/Az1:2015-03, 
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• farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane    

styrenowe  odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

– żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

– żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

– mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 

zarobienia wodą, 

– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

które  powinny  odpowiadać  wymaganiom  aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  

2018  r.,  a  po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych, 

• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

• lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  

styrenowe  odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81800:1998, 

• lakiery  na  spoiwach  żywicznych  rozpuszczalnikowych  innych  niż  olejne  i  ftalowe,  które  

powinny  odpowiadać wymaganiom  aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2016  r.,  a  

po  zakończeniu  okresu  ich  ważności krajowych ocen technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych – wydanych do 

31 grudnia 2018r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych. 

2.2.1.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 

• farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  

styrenowe  odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

– rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 

– mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w postaci  suchych  mieszanek  do  zarobienia  wodą,  

odpowiadające wymaganiom podanym w Tablicy 1 „Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z 

dodatkami modyfikującymi i  farb  mineralno-organicznych”  Warunków  technicznych  wykonania  i  

odbioru  robót  budowlanych,  Część  B  – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie 

zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2014 rok, 

– mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  odpowiadające  

wymaganiom podanym  w  Tablicy  1  „Wymagania  dla  farb  na  spoiwach  mineralnych  z  

dodatkami  modyfikującymi  i  farb mineralno-organicznych” Warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 
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wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2014 rok, 

• farby  i  emalie  na  spoiwie  żywicznym  rozcieńczalne  wodą,  które  powinny  odpowiadać  

wymaganiom  aprobat technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2018  r.,  a  po zakończeniu  

okresu  ich  ważności  krajowych  ocen technicznych, 

• farby  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej,  które  powinny  

odpowiadać wymaganiom  aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2018  r.,  a  po  

zakończeniu  okresu  ich  ważności krajowych ocen technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych – wydanych do 

31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych. 

 

2.2.1.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

–  rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww.  materiały muszą  mieć właściwości techniczne  określone  przez  producenta  

wyrobów malarskich  i odpowiadające  wymaganiom  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  

(norm,  europejskich  ocen  technicznych,  bądź aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  

2018  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności  krajowych  ocen technicznych). 

2.2.1.4. Woda 

Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy  stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  

normy  PN-EN 1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,  

badanie  i  ocena  przydatności  wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

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

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich   

Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  

w  sposób umożliwiający ich pełną identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  materiałów  i  wyrobów  

budowlanych,  zgodnie  z właściwymi  przepisami,  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  

krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania (kopie  deklaracji  właściwości  użytkowych,  

oświadczenie  producenta  o  zapewnieniu  zgodności  wyrobu 

budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualną dokumentacją 

techniczną, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne/zalecenia 

stosowania wyrobów, karty charakterystyki wyrobów, informacje o zawartości substancji 

niebezpiecznych, itp., 

–  wyroby  malarskie  zakwalifikowane  do  substancji  niebezpiecznych  lub  mieszanin  

niebezpiecznych  spełniają wymagania  podane  w Ustawie  o  substancjach  chemicznych  i  ich  

mieszaninach  z  dnia  25  lutego  2011  r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1203), 

– opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin 

niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 

2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych 

oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450), 

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  

robót  malarskich powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  

terminów  przydatności  do  stosowania odpowiednich wyrobów). 

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

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich  

Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm,  

europejskich  ocen  technicznych,  bądź  aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2018 r., a 

po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych 

– lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. 

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów i  wyrobów opakowanych  powinno  

być  kryte,  suche oraz zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami atmosferycznymi, 

przemarznięciem  i przed  działaniem  promieni słonecznych. 

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C,  o  ile  SST  nie  mówi  inaczej.  

Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać 

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach 

po środkach chemicznych lub 

w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 



135 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  

środowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad roboczych wykonujących roboty malarskie. Przy 

doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta 

stosowanych materiałów i wyrobów. Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 

środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W  przypadku dużych ilości materiałów 

zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach  

papierowych  zaleca  się używać  samochodów  zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innych  

opakowaniach  można  wykorzystywać  samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli 

materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

• całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego  

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż) 

oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

• całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  jeśli  

stolarka  nie  została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 

• ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych)  z  

przybiciem  listew przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 

5.2.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

5.2.2.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury  ceglane  i  kamienne  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny  odpowiadać  

wymaganiom  podanym  w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót murowych.  

Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem 

wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek  zaprawy, wystających poza jej 

obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 

będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 
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5.2.2.2. Beton 

Nowe  podłoża  betonowe  lub  żelbetowe  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny  

odpowiadać  wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót 

betonowych i żelbetowych. 

Powierzchnia  powinna  być  oczyszczona  z  odstających  grudek  związanego  betonu.  Wystające  lub  

widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu  powinny  być  naprawione  zaprawą  cementową  lub  

specjalnymi  mieszankami,  na  które  wydano  aprobaty 

techniczne – do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne). 

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być 

odkurzona i odtłuszczona. 

5.2.2.3. Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte 

przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 

powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 

tłuszczu,  wykwitów  solnych).  Nowe  tynki  cementowe  i  cementowo-wapienne  powinny  być  

zagruntowane,  jeżeli wymaga tego producent  farby. 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 

oraz odkurzone i umyte  wodą.  Po  umyciu  powierzchnia  tynków  nie  powinna  wykazywać  śladów  

starej  farby  ani  pyłu  po  starej powłoce  malarskiej.  Uszkodzenia  tynków  należy  naprawić  

odpowiednią  zaprawą,  zalecaną  przez  producenta 

wyrobów malarskich. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 

wartości podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

5.2.2.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.2.2.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności 

nie większej niż  12%,  bez  zepsutych  lub  wypadających  sęków  i  zacieków  żywicznych.  
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Powierzchnia  powinna  być  odkurzona  i oczyszczona  z  plam  tłuszczu,  żywicy,  starej  farby  i  

innych  zanieczyszczeń.  Ewentualne  uszkodzenia  powinny  być 

naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną – do 31 grudnia 2018 r., a po 

zakończeniu okresu jej ważności krajową ocenę techniczną). 

5.2.2.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

oczyszczone ze starej farby.  Wkręty  mocujące  oraz  styki  płyt  powinny  być  zaszpachlowane.  

Uszkodzone  fragmenty  płyt  powinny  być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 

aprobata techniczna – do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu 

okresu jej ważności krajowa ocena techniczna). 

5.2.2.7. Podłoża  z  płyt  włóknisto-mineralnych  powinny  mieć  wilgotność  nie  większą  niż  4%  

oraz  powierzchnię dokładnie  odkurzoną,  bez  plam  tłuszczu,  wykwitów,  rdzy  i  innych  

zanieczyszczeń.  Wkręty  mocujące  nie  powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.2.2.8. Elementy  metalowe  przed  malowaniem  powinny  być  oczyszczone  ze  zgorzeliny,  rdzy,  

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.2.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.2.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 

– w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  że  w  ciągu  doby  nie  

nastąpi  spadek temperatury poniżej 0°C, 

– w  temperaturze  nie  wyższej  niż  25°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  by  temperatura  podłoża  

nie  przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie  

świeżo  pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. 

Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży  przewidzianych  pod  malowanie  

nie  przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 

nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Roboty malarskie farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  należy  prowadzić  z  

daleka  od  otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być 

źródłem pożaru.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  należy 

zabezpieczyć  i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
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• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 

5.2.3.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w pkt. 5., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5. niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

Zewnętrzne  prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb,  zawierającą  

informacje wymienione w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej. 

Roboty powinny być wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio – do stosowanej farby i żądanej 

jakości robót – przygotowanych podłożach. 

Elementy  obiektu,  które  podczas  zewnętrznych  robót  malarskich  mogą  zostać  zanieczyszczone  

lub  uszkodzone powinny być osłonięte i zabezpieczone. 

5.2.3.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można  rozpocząć, kiedy podłoża spełniają  wymagania podane  w pkt.  

5., a  warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej. 

Wewnętrzne  prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb,  

zawierającą  informacje wymienione w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej. 

Roboty powinny być wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio – do stosowanej farby i żądanej 

jakości robót – przygotowanych podłożach. 

Elementy obiektu, które podczas wewnętrznych robót malarskich mogą zostać  zanieczyszczone  lub 

uszkodzone powinny być osłonięte i zabezpieczone. 

5.2.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.2.4.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 

na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta 

i dokumentacją projektową, 
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d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

5.2.4.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 

oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.2.4.3. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  wykonanych  z  farb  mineralnych  z  dodatkami  

modyfikującymi  lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a)na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 

tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nieprzekraczającej 20cm 2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
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5.2.4.4. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  lakierów  na  spoiwach  żywicznych  

wodorozcieńczalnych  i rozpuszczalnikowych 

Powłoki z lakierów powinny: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  należy  przeprowadzić  badanie  podłoży  oraz  

materiałów,  które  będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 

terminach: 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie ze  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną  robót  murowych,  wypełnienie  spoin,  

wykonanie  napraw  i  uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną  robót  betonowych,  czystość  powierzchni,  wykonanie  

napraw  i  uzupełnień,  wilgotność  podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków  zwykłych  i  pocienionych  –  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  z  

uwzględnieniem wymagań  określonych  w  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  robót  

tynkowych,  czystość  powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
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• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność  wykonania  murów  należy  badać  metodami  opisanymi  w  Szczegółowej  Specyfikacji  

Technicznej  dla robót murowych. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej dla robót tynkowych. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 

należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji 

technicznej, przez inspektora nadzoru. 

6.2.1.2. Kontrola jakości materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu materiałów i wyrobów 

budowlanych używanych w robotach  malarskich  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  

krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami, 

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać  wizualnie. Farba  powinna  stanowić  

jednorodną w kolorze  i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których 

widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• kożuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały, niedający się wymieszać osad, 
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• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• ślady pleśni, 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 

6.2.2. Badania w czasie robót 

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  malarskich  z  

dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 

Badania te w szczególności powinny dotyczyć  sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót  w  

zakresie  gruntowania  podłoży  i  nakładania  powłok malarskich. 

6.2.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową,  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  wraz z  

wprowadzonymi  zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem  do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest 

prowadzony dotyczące wykonanych  robót. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż: 

– po 7 dniach od zakończenia ich wykonywania – dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-

organicznych, 

– po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania – dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i 

emalii, 

– po 28 dniach od zakończenia ich wykonywania – dla farb na spoiwach mineralnych. 

Powłoki  wewnętrzne  z  farb  wodnych  i  wodorozcieńczalnych  powinny  być  badane  dopiero  po  

zakończeniu  robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i  lakierami na  tych  

spoiwach,  a także po  zainstalowaniu urządzeń sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed 

cyklinowaniem posadzek parkietowych. 
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Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6.2.3.2. Opis badań 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy 

uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 

naciętej powłoki; przyczepność 

powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:2013-06, 

e) sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  –  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą  

namydloną  szczotką  z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce 

nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 

badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. i opisane w dzienniku 

budowy o ile jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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7.2. Jednostka obmiarowa  

Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według  

rzeczywistych  wymiarów.  Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie-

malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m 2 . 

Dla  ścian  i  sufitów  z  profilami  ciągnionymi  lub  ozdobami,  okien  i  drzwi,  elementów  ażurowych,  

grzejników  i  rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru 

polega na obliczeniu  powierzchni  rzutu  i  zwiększeniu  uzyskanego  wyniku  przez  zastosowanie  

współczynników  podanych  w tablicy 2. 

 

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz z 

ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów 

(ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 

 

Malowanie  opasek  i  wyłogów ościeży oblicza  się  odrębnie  w  metrach  kwadratowych  

powierzchni  w  rozwinięciu. Powierzchnię  dwustronnie  malowanych  elementów  ażurowych  

(siatek,  krat,  balustrad  itd.)  oblicza  się  w  metrach kwadratowych według jednostronnej 

powierzchni ich rzutu. Malowanie  obustronne  żeber  grzejników  radiatorowych  obmierza  się  jako  

podwójną  powierzchnię  prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-

1, dla których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 
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Malowanie  rur  o  średnicy  zewnętrznej  do  30  cm  obmierza  się  w  metrach  długości.  Malowanie  

rur  o  większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w 

rozwinięciu. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych  z wykonywaniem  powłok  malarskich  elementem ulegającym zakryciu  są  

podłoża.  Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.  

W  trakcie odbioru  należy przeprowadzić  badania  wymienione  w pkt.  6.  niniejszej  specyfikacji.  

Wyniki  badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w 

pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za  wykonane  

prawidłowo,  tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do robót 

malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  

nieprawidłowości  podłoża.  Po  wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badanie nieodebranego podłoża.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  

odbiorze  ostatecznym  robót  (pkt  8. niniejszej specyfikacji).  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką  formę przewiduje. 
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8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  

ich  zakresu  (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikację 

techniczną. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  

podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 

terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót o ile są 

prowadzone , 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub 

udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi 

przepisami, 

- protokoły odbioru podłoży, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  

przeprowadzić  badania zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.  niniejszej  ST,  porównać  je  z  

wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty  malarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  

dostarczone  przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna 

być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  powłoki  z  

wymaganiami określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  pkt. 5.  niniejszej  specyfikacji  

technicznej  oraz  przedstawić  powłokę ponownie do odbioru, 

- jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  nie  ograniczają  

trwałości  powłoki malarskiej  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  

końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 

umownych, 
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- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia 

do odbioru. 

 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać m.in.: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  

zamawiającym, a wykonawcą. 

8.2.3.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w 

tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 

malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8. niniejszej specyfikacji. 

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej  a  

negatywny  do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  

zauważone  wady  w wykonanych robotach malarskich. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Podstawę  rozliczania  robót  malarskich  stanowi  ustalona  w  umowie  kwota  ryczałtowa  za  

określony  zakres robót obejmujący roboty malarskie. 

Kwota ryczałtowa obejmująca roboty malarskie uwzględnia koszty wykonania następujących prac 

malarskich oraz prac z nimi związanych, takich jak: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 
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– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  montaż,  demontaż  i  pracę  rusztowań  niezbędnych  do  

wykonania  robót malarskich, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 

– zabezpieczenie  podłóg  i  innych  elementów,  nie  przeznaczonych  do  malowania,  przed  

zanieczyszczeniem  i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

– ocenę  i  przygotowanie  podłoży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  

szczegółowej  specyfikacji technicznej, 

– próby kolorów, 

– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

– wykonanie prac malarskich, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających  oraz  oczyszczenie  niepotrzebnie  

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  

specyfikacji  technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), lub w specyfikacji 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  producentów  i  

wymaganiami  podanymi  w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

1.  PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć. 

2.  PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery  –  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na 

wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 

3.  PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe 
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kopolimeryzowane styrenowe. 

4. PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane 

styrenowe. 

5.  PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

6.  PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

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

8.  PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

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

10.PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

11.  PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i 

ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z 

procesów produkcji betonu. 

10.3 Przepisy przywołane 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 1570). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016  r. Nr 0, 

poz. 655). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 

– Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  

zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  

budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 

1129). 

– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  

2012  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 

462, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

Nr 0, poz. 1422). 
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– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  oznakowania  

opakowań  substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.450). 

- Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  

CPV  45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2014 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 

1990 rok. 
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B.02.06.WYKOŃCZENIE POSADZKI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem wszystkich robót w zakresie robót posadzkarskich przewidzianych dla zadania 

PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1) 

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (45450000-6) 

 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

 

2.2.1. WODA 
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Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

2.2.2. PIASEK 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. 

2.2.3. POSADZKA BETONOWA 

Posadzka samopoziomująca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo dużej odporności na 

obciążenia mechaniczne i ścieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych, 

zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionką i superplastyfikatorami z 

dodatkiem preparatów utwardzających powierzchnię i zaimpregnowany praparatami polimerowymi, 

barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inżynierem. 

2.2.4. WYPEŁNIENIE DYLATACJI POSADZEK 

Do wypełnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w płytach konstrukcyjnych 

podposadzkowych zastosować elastyczne masy przeznaczone do wypełnienia dylatacji na bazie żywic 

epoksydowych.  

Wymagania dla środków użytych do uszczelnienia dylatacji posadzek 

 wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa, 

 wydłużenie względne przy zerwaniu min 150 %, 

 twardość Shore‘a  10 ÷ 400, 

 dopuszczalne długotrwałe odkształcenia ≥ 25 %, 

 odporność chemiczna jak dla posadzek. 

2.2.5. GŁADŹ CEMENTOWA 

Gres mrozoodporny, antypoślizgowy. 

Gładź cementowa przygotowywana głównie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.  

Konsystencja zaprawy do wykonywania podłoży pod posadzki powinna być gęstoplastyczna. 

Można zastosować zaprawy cementowe samopoziomującące. Są to zaprawa podłogowa do 

wykonywania gładkiej warstwy podkładowej pod posadzki. Może być wzmocniona rozproszonym 

włóknem. 

2.2.6. PŁYTKI Z GRESU 

Płytki gres antypoślizgowe grubość 0,6cm według wzoru uzgodnionego z Inżynierem. Płytki gresowe 

cokołowe o właściwościach jak płytki posadzkowe. 

Płytki gres nieszkliwione powinny spełniać wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg załącznika G 

„płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, grupa BI a UGL. 

Wymagania dla płytek gres 

 barwa: wg wzorca producenta, 

 antypoślizgowe,  

 nasiąkliwości po wypaleniu nie mniej niż 1,5%, 
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 twardość według Mohsa 8, 

 trzymałości na zginanie nie mniejszej niż 25MPa, na ściskanie min. 6,5MPa, 

 płytki o klasie ścieralności V, 

 mrozoodporności (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  

Płytki gresowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, kątowniki czy 

narożniki.  

Należy zastosować płytki 1 gatunku. 

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe 

masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, 

mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 

posiadać odpowiednie atesty.  

2.2.7. PŁYTKI CERAMICZNE TERAKOTOWE  

Płytki ceramiczne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne 

prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa). 

Barwę płytek należy uzgodnić z Inżynierem. 

Płytki cokołowe o właściwościach jak płytki terakotowe. 

Właściwości płytek ceramicznych 

 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  
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 krzywizna: 1,0 mm  

 odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate - wymagana 

 wykonane jako antypoślizgowe.    

Płytki terakotowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, kątowniki 

czy narożniki. 

2.2.8. ZAPRAWY KLEJOWE I SPOINOWE DO PŁYTEK 

Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002.  

Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 . 

Do klejenia i spoinowania płytek olejoodpornych zastosować sztywne kity z żywicy epoksydowej 

Wymagania dla kitu 

 absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu ≤ 0,5 %, 

 przyczepność do podłoży budowlanych ≥ 0,5 MPa 

 wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 MPa, 

 wytrzymałość na zginanie ≥ 10 MPa, 

 współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej ≤ 5 x 10 –6  1/ 0C 

 twardość Shore‘a ≥ 70 

 ścieralność ( na tarczy Boehmego) ≤ 12 mm 

 odporność na działanie kwasów, ługów , olejów i agresywnych środków czyszczących 

 odporność na działanie substancji chemicznych mierzona zmianą masy próbki kitu po 8 tyg. 

działania substancji  - przyrost masy nie więcej niż 3 %, ubytek masy nie więcej niż 1 %. 

 

Do klejenia i spoinowania płytek gresowych należy zastosować wodoodporne i mrozoodporne kleje. 

Wymagania dla kitu 

 przyczepność 1 MPa,  

 gęstość w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3, 

 wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gęstość w 

stanie suchym 1,3 kg/dcm3,  

 masa do wodoszczelnych przepon pod płytki ceramiczne, jednoskładnikowa, na żywicy 

syntetycznej, elastyczna, odporna na wodę podciśnieniem 0,15 MPa. 

 

2.2.9. WYKŁADZINA Z PCW 

Wymagania dla wykładziny: 
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 wykładzina wielowarstwowa z warstwą tłumiącą, 

 grubość wykładziny min 2mm, 

 wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa, 

 twardość Shore‘a  700, 

 odporność na ścieranie – grupa I, 

 odporność elektryczna poniżej 1x106 omów, 

 bakteriobójcza. 

Kleje, masy wygładzające powinny zostać dobrane wg zaleceń producenta wykładziny, posiadać 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. 

2.2.10. POSADZKA EPOKSYDOWO - MINERALNA  

Masa posadzkowa epoksydowo-mineralną jest barwioną dwuskładnikową masą.  

Stosowana jest jako wierzchnia warstwa bezspoinowych posadzek przemysłowych.  

Posadzka powinna być przeciwpoślizgowa, odporna na działanie wody, rozcieńczonych kwasów, 

zasad i soli, olejów mineralnych i maszynowych, rozcieńczalników, itp. 

 Po utwardzeniu powinna stanowić estetyczną, łatwo zmywalną powierzchnię, odporną na ruch 

kołowy o średnich obciążeniach (wózki magazynowe, widłowe).  

2.2.11. IMPREGNAT PŁYTY ŻELBETOWEJ 

Środek hydrofobizujący do impregnacji betonu na bazie silanów.  

Wymagania: 

 ograniczający nasiąkliwość podłoża, 

 impregnujący min. 5 mm w głąb beton, 

 odporny na UV, 

 odporny na wpływy atmosferyczne i na proces starzenia, 

 paroprzepuszczalny, 

 chroniący beton przed agresywnym działaniem soli. 

 

2.2.12. FOLIA PCW 

Folia  powinna spełnić warunki normy PN-EN 13967:2006 

Wymagania: 

 grubość min. 0,3 mm 

 wytrzymałość na rozciąganie min. 11,5 MPa 

Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/ w poprzek) min. 300/400%. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 

podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę mogą być dowolnego rodzaju, powinny być 

sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 

drogowym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. UKŁADANIE FOLII PCW 

Podkład pod izolacje  powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

obciążenia. W przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien 

być równy ( bez wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii 

należy stosować podkład szerokości 15 cm. 

Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących. 

5.2.2. UKŁADANIE IZOLACJI Z PŁYT STYROPIANOWYCH 

Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem.  

Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. Przy 

układaniu kilku warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach 

wynosiło min 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Podłoże pod 

wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. 
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5.2.3. PODŁOŻA POD POSADZKI 

Podłoża pod posadzki może stanowić płyta żelbetowa, beton lub gładź cementowa.  

Płyta żelbetowa grubości 20 i 25 cm zbrojona obustronnie Ø 8 co 20 cm.  

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubości minimum 

50mm. Wykonanie płyty żelbetowej i podkładu betonowego wg specyfikacji ST-04.01 – Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 

zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą ( 1- 4 cm 

zanurzenia stożka pomiarowego). 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  

– podkłady związane z podłożem – 25 mm  

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  

Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona między listwy 

kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu. 

Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, wygładzona, bez raków, 

pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są 

zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 

na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 

przeciwskurczowej.  

W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. pacą 

stalową ) na głębokości 1/3 – 1/2 grubości podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 6 m, a w 

korytarzach 2 – 2,5 – krotności szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na pola 

o powierzchni nie większej niż 36 m². Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach 

przebiegu dylatacji konstrukcji i  w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się 

wymiarami i kształtami. 

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 

słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o 

układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 

wpustów i innych elementów wg dokumentacji projektowej.  

Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu 

nie powinna być niższa niż 5ºC. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać w stanie 

wilgotnym ( np. przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed szkodliwymi wpływami ( np. 

dużą różnicą temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W tym czasie podkład powinien być 

wyłączony z ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania podkładów nie można dodawać wapna. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 

podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 

cementowych włóknem polipropylenowym. 
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Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 

wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy samopoziomujące wykonuje się z gotowych 

fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 

5.2.4. WYKONANIE POSADZKI BETONOWEJ 

Zmodyfikowany beton B25 jest zbrojony siatką przeciwskurczowo z dodatkiem krzemionki i emulsji 

polimerowej z domieszką superplastyfikatora i barwiony w masie pigmentami w kolorze ciemno-

oliwkowym. 

Układanie masy posadzkowej metodą wibracyjno – próżniową, a następnie po jej zatarciu następuje 

impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej płaskości i gładkości. 

Wykonać szczeliny dylatacyjne w odstępach nie większych niż 6m w każdym kierunku. 

Posadzkę oddylatować od ścian szczeliną szerokości 1cm wypełnioną styropianem i zakryt elastyczną 

masą uszczelniającą trwale-plastyczną. 

Posadzka powinna być chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu 

natryskiem nałożyć preparat impregnujący posadzkę. 

5.2.5. WYKONANIE POSADZKI Z GRESU I Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

Wymagania przy układaniu posadzki: 

 Do układania posadzki można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania. Podkład pod 

posadzkę powinien być równy i gładki.  

 Wymagania dla podłoża: cieplne i wilgotnościowe oraz czystości przy stosowaniu kitów i 

zapraw epoksydowych wg pkt 5.2.6  

 Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na 

zaprawach i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie robót i przez kilka 

dni po wykonaniu posadzki. 

 W miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna być wykonana 

szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii 

wodorozdziału 

 Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać 

niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki 

 Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrową łatą w 

dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub 

szerokości posadzki, 

 Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

 Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 

się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 

płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
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 Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

 Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

 Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 

narożnika. 

 Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 

proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 

3 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

 Płytki układać na pełne spoiny, grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż 3 

mm. 

 Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swojej 

powierzchni. 

 Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.  

 Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 

identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

 Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 

płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej.  

 W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. 

 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 

powierzchni płytek wilgotną gąbką.  

 Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 

kształt spoiny.  

 Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

 Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

 Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane 

mogą być także płytki. 

 W miejscu przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co 

najmniej 100 mm 

 

W miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 

posadzek wykonać szczelinę dylatacyjną. 
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5.2.6. WYKONANIE POSADZKI Z WYKŁADZINY PCW 

Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na 

ściskanie  12 MPa i wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw podkładu należy stosować 

zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. 

Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego, który 

nanosi się cienką warstwą przy użyciu pędzla malarskiego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy 

zastosować masę wygładzającą. Masę należy przygotować wg zaleceń producenta  i rozprowadzić za 

pomocą packi warstwą o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy można przystąpić do dalszych 

prac. 

Posadzki z wykładzin z PVC należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. 

Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15°C. 

Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów 

pomieszczenia i luźno ułożona na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami. Arkusze układa się wzdłuż 

dłuższego boku pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w miejscach intensywnego ruchu 

(np. w drzwiach) i pożądane jest aby przebiegały prostopadle do ścian z otworami okiennymi. Luźno 

ułożone arkusze powinny pozostać w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowały się do 

podkładu. Jeżeli po tym czasie arkusze są sfałdowane wykładzina powinna być uznana za wadliwą i 

reklamowana. 

Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez 

producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny 

dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu 

należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed przesunięciem. Na odsłonięty 

podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej. Warstwa naniesionego 

kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5  10 min. można nałożyć arkusze wykładziny i 

starannie docisnąć. Ślady kleju przy spoinie należy usunąć. Wykonanej posadzki nie należy użytkować 

przez 6 dni od przyklejenia wykładziny.  

Zaleca się wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się spoin, uszkodzeniom 

brzegów  i pozwala na zachowanie dobrych warunków sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania 

spoin należy używać sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wykładziny, w kolorze 

zgodnym z kolorem wykładziny lub bezbarwnego. Średnica sznura powinna wynosić 4 mm. Spawanie 

należy wykonać przed przymocowaniem listew cokołowych. Spawanie wykładzin należy 

przeprowadzić po  6 dniach od przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy należy wykonać rowek przy 

pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem ręcznym. Głębokość rowka powinna wynosić 2/3 grubości 

wykładziny. Przed spawaniem rowki należy oczyścić. Spawanie polega na jednoczesnym zmiękczaniu i 

nadtopieniu wykładziny oraz sznura spawalniczego, który zostaje wciśnięty w rowek rolką dociskową. 

Wykończenie złącza polega na ścięciu po ostygnięciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura 

spawalniczego. 

Wykończenie posadzki polega na przymocowaniu przy ścianach na całym obwodzie pomieszczenia 

listew z PVC. Listwy można przykleić klejem rozpuszczalnikowym, lub przyspawać zgodnie z 

zaleceniami producenta. 

Łączenie posadzek wykonanych z wykładzin z PVC z posadzkami z innymi materiałów powinno być 

wykonane przy użyciu listew z kształtowników nierdzewnych lub listew PVC. 
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Wykładzina powinna zostać zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. 

emulsją akrylową. 

5.2.7. WYKONANIE IMPREGNACJI PŁYTY ŻELBETOWEJ 

Płyta żelbetowa powinna spełniać następujące wymagania: 

 powierzchnia powinna być nasiąkliwa tzn. sucha, luźna od wolnych frakcji, pyłów, plam oleju, 

smarów i innych zanieczyszczeń. 

Technologia wykonania impregnacji według wybranego dostawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. MATERIAŁY POSADZKOWE 

Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych z  

dokumentacji projektowej. 

 W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

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

wykładziny zewnętrznej). 

6.2.2. MATERIAŁY IZOLACYJNE 

Przy doborze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 

oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

6.2.3. KONTROLA PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Badanie podłoża gruntowego należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania podkładu betonowego.  

Należy skontrolować: 

 jednorodność i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanego gruntu 

 stopień zagęszczenia gruntu 

Zapewnienie odwodnienia gruntu.   

 

 

 

 

6.2.4. KONTROLA PODKŁADU BETONOWEGO 
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Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 

izolacyjnych posadzki.  

Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie: 

 wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i 

wypukłości, pęknięć i ostrych krawędzi; 

 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, stopnia wilgotności podkładu. 

6.2.5. KONTROLA WARSTW IZOLACYJNYCH 

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 

 wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę 

 przygotowania podłoża  ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości) 

 kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 

 ułożenia warstwy ocieplającej  

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 

 grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 

 sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu połączenia warstw z podłożem. 

6.2.6. KONTROLA WYKONANIA POSADZKI BETONOWEJ I EPOKSYDOWO - MINERALNEJ 

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 

wykończeniowych posadzki. 

Kontrola jakości posadzki obejmuje sprawdzenie: 

 wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, występowania 

ubytków i porowatości oraz braku rys, czystości i zawilgocenia, 

 grubości posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

 równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrową łatą, 

 sprawdzenie spadków za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków 

należy wykonać z dokładnością do 1 mm,  

 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w płycie,  

 poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 

 wytrzymałości powierzchni metodami nieniszczącymi. 

6.2.7. KONTROLA POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH I GRESU  

Kontrola  powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 

wzoru, 
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 sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w 

dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

 sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

 sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 

6.2.8. KONTROLA POSADZKI Z PANELI DREWNOPODOBNYCH I WYKŁADZINY PCW 

Kontrola  powinna obejmować: 

 sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 

wzoru, przylegania paneli i wykładziny do podłoża, nie powinna mieć żadnych deformacji (sfałdowań, 

pęcherzy); 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w 

dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nierówności nie mogą przekraczać 5 

mm, 

 sprawdzenie szerokość  i rozmieszczenie spoin – spoiny powinny przebiegać w liniach 

prostych, odchylenie spoin max. 1mm/ m i nie większe niż 5 mm na całej długości, szerokość spoin 

max. 0,5 mm, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

 sprawdzenie zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta jak również gatunek 

dostarczonych wykładzin (gatunek 1). 

6.2.9. KONTROLA WYKONANIA IMPREGNACJI PŁYTY ŻELBETOWEJ 

Kontrola jakości impregnacji obejmuje sprawdzenie: 

 wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, występowania 

ubytków i porowatości oraz braku rys, czystości i zawilgocenia. 

6.2.10. KONTROLA INŻYNIERA 

Kontrola Inżyniera w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco,  w miarę postępu 

robót jakości uznanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 

dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczególności : 

 przygotowania podłoża, 

 zgodności wykonania posadzek z ST i dokumentacją projektową, 

 sprawdzenie przyczepności do podłoża. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Dla wykonania posadzek jednostką obmiarową jest - m2 pokrytej powierzchni. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

1 PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów produkcji 

betonu. 

2 PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 

Właściwości i wymagania 

3 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

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

5 PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 

6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

7 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 
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8 PN-EN 13888:2004  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  

9 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  

10 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 

11 PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3 procent < E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 

12 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

13 PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

14 PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 

15 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 

16 PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności 

na wgłębne ścieranie. 

17 PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności 

na pęknięcia włoskowate. 

18 PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni. 

19 PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej E≤ 0,5% Grupa BIa” 

20 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

21 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania  

22 PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z 

polichlorku winylu. 

23 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami  z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwodnej części podziemnych.  

24 PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , płytowe i z desek posadzkowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

10.3 Przepisy przywołane 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

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

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
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4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-

wa 1989r. 
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B.02.07.WYMIANA STOLARKI  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wymianą 

stolarki wewnętrznej  na potrzeby przebudowy PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU 

STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

Specyfikacja  dotyczy  montażu  drzwi  balkonowych  i  okien  z  PCW,  aluminium  oraz  z  drewna  i  

obejmuje  wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi balkonowych lub okien, 

– usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach, 

– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów (45421100-5) 

 

1.6. Określenia podstawowe, 

Okno  –  ruchomy  lub  stały  element  budowlany  służący  do  zamykania  otworu  w  ścianie  lub  

dachu,  który  zapewnia odpowiednią  izolacyjność  i  przepuszczalność  światła  oraz  umożliwia  

wentylację.    Okno  składa  się  z  ościeżnicy  i  z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł (stałych lub 

ruchomych) lub z samej oszklonej ościeżnicy. 

Ościeżnica  –    element  stanowiący  obramowanie  okna  lub  drzwi,  umożliwiający  zamocowanie  

ich  do  struktury budynku.  

Krosno – rama zastępująca ościeżnicę  lub  stanowiąca  jej  uzupełnienie  od strony zewnętrznej. 

Grubość elementów krosna jest mniejsza od szerokości. 
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Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub 

bezpośrednio w otworze budowlanym. 

Skrzydło prawe –  skrzydło,  które w widoku  od strony zawiasów ma  zawiasy z prawej strony a  po  

zamocowaniu  w ościeżnicy  (krośnie)  lub  bezpośrednio  w  otworze  budowlanym,  obrót  jego  przy  

zamykaniu  jest  zgodny  z  ruchem wskazówek zegara. 

Skrzydło  lewe  –  skrzydło,  które  w  widoku  od  strony  zawiasów  ma  zawiasy  z  lewej  strony  a  

po  zamocowaniu  w ościeżnicy  (krośnie)  lub  bezpośrednio  w  otworze  budowlanym,  obrót  jego  

przy  zamykaniu  jest  przeciwny  do  ruchu wskazówek zegara. 

Drzwi balkonowe – ruchomy element budowlany mający cechy konstrukcyjne okna, spełniający 

jednocześnie funkcję okna i drzwi; okno o wysokości drzwi umożliwiające dostęp lub przejście. 

Ślemię  –  poziomy  kształtownik  znajdujący  się  między  dolnym  a  górnym  ramiakiem  ościeżnicy,  

występujący  w przypadku stosowania poziomego podziału otworu okiennego lub drzwiowego. 

Nadproże – element konstrukcyjny znajdujący się nad górnym poziomym ramiakiem ościeżnicy. 

Naświetle – ruchomy lub stały  element ściany, usytuowany pomiędzy ślemieniem i nadprożem drzwi 

przepuszczający światło  pomiędzy  pomieszczeniami.  Naświetle  składa  się  z  ościeżnicy  i  

oszklonego  skrzydła  lub  z  samej  oszklonej 

ościeżnicy. 

Okno i drzwi balkonowe  krosnowe  – okno  i  drzwi  balkonowe  mające  jedną  warstwę  skrzydeł,  

w których  zamiast ościeżnicy występuje krosno. 

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe – okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę skrzydeł, 

szklonych szybami zespolonymi. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  zespolone  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie  warstwy  skrzydeł,  

w  którym  skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  skrzynkowe  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie  warstwy  

skrzydeł,  w  którym  na zewnętrznej stronie ościeżnicy jest umocowane krosno, umożliwiające 

otwieranie skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  półskrzynkowe  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie  warstwy  

skrzydeł,  w  którym  na zewnętrznej stronie  progu  i  nadproża  są  umocowane  krośniaki,  

umożliwiające  otwieranie  skrzydeł  zewnętrznych  do wewnątrz pomieszczenia. 

Okno i drzwi balkonowe ościeżnicowe (polskie) – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy 

skrzydeł, w którym skrzydła zewnętrzne otwierają się na zewnątrz a wewnętrzne do wewnątrz 

pomieszczenia. 

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między stojakami 

ościeżnicy ma jedno skrzydło. 

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między stojakami 

ościeżnicy ma dwa skrzydła umieszczone obok siebie. 

Okno  trój-  i  wielodzielne  –  okno,  które  w  widoku  między  stojakami  ościeżnicy  ma  trzy  lub  

więcej  skrzydeł umieszczonych obok siebie. 
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Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub 

jeden rząd skrzydeł. 

Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem i 

nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą. 

Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub 

krośnie. 

Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz nieotwierane 

szklone części. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  rozwierane  –  okno  i  drzwi  balkonowe,  w  których  skrzydła  są  

otwierane  przez  ich  obrót względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł. 

Okno,  naświetle  uchylne  –  okno,  naświetle,  w  którym  są  skrzydła  otwierane  przez  obrót  

względem  osi  poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 

Okno  odchylne  –  okno,  w którym  skrzydła  są  otwierane  przez  obrót  względem  osi  poziomej,  

przechodzącej  przez górną krawędź skrzydła. 

Okno obrotowe – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi pionowej 

nieprzechodzącej przez krawędzie skrzydła. 

Okno przechylne – okno, w którym skrzydła są otwierane względem osi poziomej nie- przechodzącej 

przez krawędzie skrzydła. 

Okno przesuwane – okno, w którym skrzydła są otwierane przez przesunięcie w kierunku poziomym 

lub pionowym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany. 

Dyble  ramowe  (klocki  rozporowe)  –  rozprężne  łączniki  metalowe  lub  z  rozporową  częścią  

tworzywową, przeznaczone do bezpośredniego montażu okien i drzwi balkonowych. 

Wkręty ramowe – specjalne wkręty z gwintem na całej długości, przeznaczone do bezpośredniego 

montażu okien i drzwi balkonowych. 

Klocki  dystansowe  –  klocki  drewniane  lub  z  tworzywa  sztucznego,  przeznaczone  do  ustawienia  

okna  w  otworze (usuwane po zamontowaniu okna). 

Klocki podporowe – elementy sztywne (praktycznie nieodkształcalne pod  wpływem obciążeń lub 

zmian temperatury i wilgoci) zapewniające skuteczne przeniesienie ciężaru okna na ościeże, z reguły 

wykonane z tworzywa sztucznego lub twardego, impregnowanego drewna. 

Konsola – element stalowy przeznaczony do podparcia okien montowanych w strefie izolacji 

termicznej (wysuniętych poza lico muru), pozwalający na regulację położenia okna po zamocowaniu 

w ościeżu. 

Jednostka ładunkowa kontenerowa – jednostka ładunkowa uformowana przy użyciu kontenera. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Rodzaje materiałów 

Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi balkonowych: 

– okna i drzwi balkonowe, 

– obróbki, 

– materiały uszczelniające, 

– inne wyroby i materiały. 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  montażowych  okien  i  drzwi  balkonowych  powinny  

odpowiadać wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  europejskich  

ocenach  technicznych,  aprobatach technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2018  r.,  a  po  

zakończeniu  okresu  ich  ważności  w  krajowych  ocenach technicznych). 

2.2.1.1. Okna i drzwi balkonowe 

Okna i drzwi balkonowe powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane 

przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10.   

Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi balkonowe są 

wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada 

powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na 

trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie 

odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych – wydanych do 31 

grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych. 

Producent powinien  również podać  informacje dotyczące  konserwacji okien  i drzwi balkonowych 

oraz ich  części podlegających wymianie. 

Wymagane  właściwości  okien  i  drzwi  balkonowych  powinny  być  określone  zgodnie  z  zasadami  

podanymi  w dokumentach  odniesienia  zestawionych  w  tablicy  E.1  „Odrębne  określanie  

właściwości  dla  okien”  i  sklasyfikowane według tablicy 1 „Klasyfikacja właściwości okien” 

zamieszczonych w PN-EN 14351-1+A2:2016-10. 

Rozwiązania  materiałowo-konstrukcyjne  wraz  z  wymaganiami  jakościowymi,  parametry  

techniczne  oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. 

2.2.1.2. Obróbki 

Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także obróbki progów drzwi balkonowych i/lub materiały, z 

których wyroby są wykonywane  powinny  spełniać  wymagania  dokumentacji  projektowej  oraz  

odpowiednich  norm,  europejskich  ocen technicznych  lub  aprobat  technicznych  –  wydanych  do  

31  grudnia  2018  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności krajowych ocen technicznych. 
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2.2.1.3. Materiały uszczelniające 

Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami balkonowymi a ścianą mogą być 

stosowane, w zależności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, 

wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy 1 niniejszej specyfikacji. 

 

Wymienione  materiały  nie  mogą  wydzielać  szkodliwych  substancji  oraz  wchodzić  w  reakcje  

chemiczne  z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 

Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub 

aprobat technicznych – wydanych 

do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych oraz 

zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. 

2.2.1.4. Inne wyroby i materiały 

Przy montażu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje się także inne wyroby i materiały: 

• elementy mocujące okno/drzwi balkonowe w ościeżu: 

– kołki rozporowe (dyble), 

– kotwy, 

– śruby, wkręty, 

• elementy podporowe i dystansowe: 

– klocki, belki drewniane,  

– podkładki, kątowniki stalowe, konsole, 

• elementy wykończeniowe: 

– listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 

– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub 

aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności 

krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne) 
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producenta okien lub drzwi balkonowych. Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju 

ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 

 

2.2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi balkonowych   

Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi balkonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 

spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

– każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykietę 

identyfikacyjną, 

– wyroby  i  materiały  konfekcjonowane  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  

naruszenia zamknięcia)  i  oznakowane  w  sposób  umożliwiający  ich  pełną  identyfikację  (pełna  

nazwa  wyrobu,  ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  materiałów  i  wyrobów  

budowlanych,  zgodnie  z właściwymi  przepisami,  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  

krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania (kopie deklaracji właściwości użytkowych, 

certyfikatów oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu 

budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualną dokumentacją 

techniczną, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne/zalecenia 

stosowania wyrobów, karty charakterystyki wyrobów, informacje o zawartości substancji 

niebezpiecznych, itp., 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu 

okien i drzwi balkonowych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów  przydatności  do  

stosowania  odpowiednich wyrobów). 

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

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi balkonowych 

Okna  i  drzwi  balkonowe  z  drewna  i  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  zgodnie  z  

wymaganiami  normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich 

producenta. 

Okna  i  drzwi  balkonowe,  z  wyjątkiem  wyrobów  uformowanych  w  jednostki  ładunkowe  

kontenerowe,  należy przechowywać  w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i  

przewiewnych,  zabezpieczonych  przez opadami atmosferycznymi. 

Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm, 

europejskich ocen technicznych bądź aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2018  r.,  a  

po  zakończeniu  okresu  ich  ważności  krajowych  ocen technicznych. 
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Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  opakowanych  pozostałych  wyrobów  i  

materiałów  powinno  być kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przez  zawilgoceniem,  opadami  

atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  

opakowaniach,  w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 

Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. 

Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego 

podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi balkonowe  należy  ustawiać  na  legarach  ułożonych  

równolegle  do  siebie.  Wysokość  legarów  powinna  wynosić  co 

najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od 

czynnych urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy  zachowaniu  warunków  bezpieczeństwa.  W  

zależności  od  stopnia  wykończenia  powierzchni  okien  i  drzwi 

balkonowych  oraz  rodzaju  podłoża  w  magazynie,  wyroby  należy  przechowywać  zgodnie  z  

zasadami  podanymi  w tablicy 2. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Montaż okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  

środowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad roboczych  wykonujących  montaż  okien  i  drzwi  

balkonowych.  Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić 

wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 
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Przy montażu okien i drzwi balkonowych należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, 

elektronarzędzia i sprzęt do: 

a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach, 

c) transportu technologicznego wyrobów, 

d) wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

Wyroby  i  materiały  do  montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  

samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 

Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi 

balkonowych w środkach  transportu  powinny  być  zgodne  z  wymogami  podanymi  w  normie  PN-

B-0500  oraz  z  wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami  norm 

przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

4.2.2. Zasady ładowania okien i drzwi balkonowych na środki transportu 

4.2.2.1. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym 

Wyroby  należy  ustawiać  w  jednej  warstwie,  pionowo  w  rzędach  tak,  aby  płaszczyzny  skrzydeł  

były  równoległe  do podłużnej  osi  pojazdu,  z  tym  że  okna  –  na  progach  ościeżnic,  drzwi  

balkonowe  –  na  stojakach  ościeżnic.  Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających 

wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła 

okiennego. 

4.2.2.2. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym  

Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 

podłużnej osi wagonu (środka pływającego), z tym że: 

a) okna – na progach ościeżnic, 

b) drzwi balkonowe: 

– o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy, 

– o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku ościeżnicy. 

Wyroby  nieszklone,  w  których  okucia  zamykające  wystają  ponad  powierzchnię  skrzydła,  należy  

przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła. 
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Zaleca  się  ładowanie  wyrobów  w  dwóch  lub  trzech  warstwach  pod  warunkiem,  że  wysokość  

bloku  nie  może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu. 

  

4.2.3. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 

Ustawione  wyroby  w  środkach  transportowych  należy  łączyć  w  bloki.  Połączenia  powinny  

zapewniać  stabilność  i zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczać  go  przed  przemieszczaniem  i  

uszkodzeniem  wyrobów.  Wyroby  należy zabezpieczać przez: 

a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 

d) łączenie  rzędów  w  bloki  w  transporcie  kolejowym  i  wodnym  za  pomocą  rozpór  a  w  

transporcie  drogowym  za pomocą elementów mocujących, 

e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 

f) ustawienie w przestrzeni między drzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie 

blokowały drzwi. 

W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak 

dolną. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych 

Do montażu okien i drzwi balkonowych można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, 

przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 

Osadzenie  okien  przed  zakończeniem  robót  mokrych  jest  możliwe  przy  zapewnieniu  

odpowiednich  warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 

W  przypadku  okien  drewnianych  należy  nie  dopuścić  do  ich  zawilgocenia  na  skutek  wilgotności  

względnej powietrza  w  pomieszczeniach  (kondensacji  pary  wodnej  na  elementach  okien).  

Wymagane  jest  więc  sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego 

wietrzenia pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym. 

W  ścianach  z  ociepleniem  zewnętrznym  okna  i  drzwi  balkonowe  należy  wbudowywać  przed  

wykonaniem ocieplenia. 

Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi balkonowych w budynkach nowych należy 

sprawdzić: 
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– prawidłowość wykonania ścian, 

– rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

– czy  wymiary  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  otworów  umożliwiają  prawidłowe  ustawienie  i  

podparcie  okien  z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a 

ościeżnicą. 

– przygotować  otwory  do  montażu  –  usunąć  wszelkie  dostrzeżone  nieprawidłowości  i  oczyścić  z  

pyłu,  kurzu, zanieczyszczeń oraz gruzu. 

Odchyłki od wymiaru nominalnego powinny wynosić dla otworów: 

•  do 3 m z nieprzygotowanym ościeżem ±12 mm, 

• od 3 do 6 m z nieprzygotowanym ościeżem ±16 mm, 

• do 3 m z gotowym ościeżem ±10 mm, 

• od 3 do 6 m z gotowym ościeżem ±12 mm.    

 

5.2.2. Ogólne zasady montażu okien i drzwi balkonowych 

5.2.2.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w ościeżu 

Okno i/lub  drzwi balkonowe należy sytuować  w ościeżu  tak, aby nie powstały mostki termiczne,  

prowadzące  do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni 

ościeża. 

Na  wewnętrznych  powierzchniach  ościeża  powinna  się  utrzymywać  temperatura  wyższa  o  

minimum  1°C  od temperatury punktu rosy. 

Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 

– w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany, 

– w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji termicznej, 

– w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – w licu muru lub przed licem muru. 

W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi balkonowe powinny być usytuowane tak, by 

węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości 

kształtownika ościeżnicy. 

W  budynkach energooszczędnych lub pasywnych ze ścianami dwuwarstwowymi z zewnętrzną 

izolacją termiczną okna  powinny  być  częściowo  lub  całkowicie  wysunięte  przed  lico  muru.  W  

przypadku  okien  mocowanych  z zastosowaniem  rozwiązań  systemowych  (konsole,  wsporniki,  

kątowniki  lub  ramy  nośne)  powinny  być  one 

sytuowane w warstwie izolacji termicznej. 

5.2.2.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze 

Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniać: 
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– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie  a wyrobem, pozwalający na zmiany wymiarów okna  /  

drzwi pod wpływem  temperatury,  wilgotności  oraz  ruchu  konstrukcji  budynku  nieograniczające  

funkcjonalności  okna  / drzwi, 

– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 

Do posadowienia progu ościeżnicy okien / drzwi stosuje się zgodnie z wytycznymi ich producenta 

klocki, kliny z impregnowanego  drewna  lub  z  PVC,  belki  drewniane  (czasami  elementy  

poszerzające  z  PVC,  o  ile  takie  są przewidziane  w  dokumentacji  producenta)  oraz  listwy  

progowe,  kształtowniki  aluminiowe,  kątowniki,  konsole  i wsporniki stalowe. 

Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 

Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość 

odkształcania się kształtowników okien. 

Przy montażu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna być podparta 

stabilnie na całej długości, poprzez rozmieszczenie klocków podporowych pod szyną, z zachowaniem 

maksymalnych odstępów do 300 mm. 

Klocków podporowych nie stosuje się w przypadku montażu okien przy użyciu konsoli, wysuniętych 

przed lico muru i usytuowanych w warstwie izolacji termicznej. 

Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania 

klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 

Klocki  dystansowe,  służące  do  ustalenia  pozycji  okna  w  otworze,  po  zamocowaniu  ościeżnicy  

powinny  być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 

Minimalne  wymiary  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  umożliwiające  konieczne  

odkształcanie  się kształtowników okien lub drzwi balkonowych podane są w tablicy 3 i 4 niniejszej 

specyfikacji, zgodnie z pkt. 5 

Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty  

wykończeniowe,  zeszyt  6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok.   
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Tablica  3.  Minimalna  szerokość  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  przy  

uszczelnieniach  kitami elastycznymi*   
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5.2.2.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w ościeżu 

Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były 

przenoszone za pośrednictwem  łączników  na  konstrukcję  budynku,  a  funkcjonalność  okien  była  

zachowana,  tzn.  ruch  skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 

Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) 

i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, kotwy i śruby/wkręty. 

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie 

do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 

Kołki  rozporowe/dyble  stosuje  się  do  betonu,  muru  z  cegły  dziurawki,  pustaków  ceramicznych  i  

cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. 

Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu,  cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły 

dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału ościeży. 

Kotwy budowlane  powinny  być  stosowane  wszędzie  tam,  gdzie  odstęp  ościeżnicy  jest  zbyt  duży 

do  stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian 

warstwowych. 

W  przypadku  okien  aluminiowych  z  kształtowników  z  przekładkami  termicznymi  ww.  łączniki  

mocowane  są  do komory  wewnętrznej  kształtownika  lub  w  osi  zintegrowanego  profilu  za  

pośrednictwem  podkładki  metalowej, 

wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 
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5.2.2.4. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych przed lico muru 

Okna  wysunięte  całkowicie  lub  częściowo  przed  lico  ściany  zewnętrznej  mocuje  się  zgodnie  z  

rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej, przy użyciu: 

konsoli, wsporników lub kątowników stalowych stosowanych zgodnie z wytycznymi i wskazówkami 

ich producenta, specjalnych  ram  nośnych  z  odpowiednich  materiałów  przyklejanych  i  

mocowanych  mechanicznie  do  ścian  od zewnątrz (poszerzających wymiar ościeża), w których 

osadzone będą okna (okno wstawiane jest w przygotowaną 

ramę,  mocowane  wkrętami  ramowymi,  uszczelniane  i  izolowane  termicznie  metodą  

trójwarstwową  –  taśma paroszczelna  od  wewnątrz,  izolacja  z  pianki  poliuretanowej  w części  

środkowej  i  taśma  paroprzepuszczalna  od zewnątrz – lub wielofunkcyjna taśmą rozprężną), 

wsporników z dodatkowym wykorzystaniem podpór montowanych na zewnątrz muru, w miejscach 

przewidzianych dla klocków podporowych i dystansowych wraz z obudową ościeżnicy nośną ramką 

izolacyjną. 

5.2.2.5. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi balkonowych ze ścianą 

Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody 

opadowej od strony zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza przenikającego z pomieszczenia od strony 

wewnętrznej. 

Przy  wykonywaniu  uszczelnienia  należy  przestrzegać  zaleceń  (wytycznych)  producenta  

materiałów uszczelniających, dotyczących: 

– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 

– oczyszczenia powierzchni przylegania, 

– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. 

Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w formie taśm, folii 

uszczelniających, kitów trwale elastycznych (silikonów) nieprzepuszczających powietrza i pary 

wodnej. 

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczać do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny 

między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie 

między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). 

Paroszczelność  uszczelnienia  po  stronie  wewnętrznej  okna  powinna  być  wyższa  niż  po  stronie  

zewnętrznej. 

Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 

materiałami. Warstwa  środkowa  to  izolacja  termiczna  wykonywana  z  pianki  wypełniającej  (np.  

pianki  poliuretanowej)  lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają 

izolację termiczną i akustyczną połączenia okna ze ścianą. Szczelina między ościeżnicą a ościeżem 

powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. Pianki  stosowane  do  wypełnienia  

połączeń  (zaleca  się  pianki  dwuskładnikowe  o  kontrolowanym  spienianiu)  nie mogą wchodzić w 

reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych. 



182 
 

Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim 

temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 

Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a 

jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 

Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm 

warstwowych bądź folii paroprzepuszczalnych. 

Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, 

aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 

materiałami. 

 

5.2.3. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi balkonowych 

5.2.3.1. Parapety zewnętrzne 

Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji 

projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania: 

– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna, 

– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm, 

– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 

– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami 

rozprężnymi i silikonem, 

– połączenia  boczne  parapetu  z  ościeżami  oraz  w  narożu  (okno  –  mur  –  parapet)  powinny  

zapewniać  ciągłość uszczelnienia  (przykłady  uszczelnienia  parapetu  zewnętrznego  na  styku  z  

ościeżem  przedstawione  są  w załączniku  2  (rys.  Z2-16)  Warunków  technicznych  wykonania  i  

odbioru  robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 r.), 

– przy  oknach  z  kształtowników  aluminiowych  lub  z  PVC  kołnierz  parapetu  powinien  być  

wprowadzony  pod  profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy  ościeżnicowej  

bez  dodatkowego  uszczelnienia  taśmami rozprężnymi i silikonem nie zapewnia szczelności 

połączenia), 

– przy  oknach  drewnianych  kołnierz  parapetu  powinien  być  wprowadzony  w  miejsce  tzw.  

wydry  w  ramiaku progowym, 

– osadzenie  parapetu  z  kamienia  lub  elementów  ceramicznych  powinno  być  poprzedzone  

ułożeniem  na  styku ościeżnicy i ościeża izolacji przeciwwilgociowej wywiniętej na kształtownik progu 

ościeżnicy, tak jak w obróbkach drzwi balkonowych (pkt 5. niniejszej specyfikacji technicznej). 
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Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 

– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczone co 

250 cm), 

– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 

– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 

– dostosowanie połączeń końcowych parapetów z ościeżami do konkretnego rozwiązania elewacji. 

5.2.3.2. Parapety wewnętrzne 

Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na 

obwodzie okna, z uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy. 

Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami 

przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna  styku parapetu z wrębem ościeżnicy 

powinna  być  tak  uszczelniona,  aby nie dopuścić do przedostawania się wody i pary wodnej do 

przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 

5.2.3.3. Obróbki progów drzwi balkonowych 

Progi  balkonowe  ze  względu  na  duże  zagrożenie  wodą  należą  do  miejsc  krytycznych,  trudnych  

do  uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna więc zawierać szczegółowe rozwiązania 

sposobów obrobienia tych miejsc. 

Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przy  uszczelnianiu  progów  należy  zachowywać  różnicę  poziomów  między  górną  krawędzią  

izolacji przeciwwilgociowej  płyty  balkonu  (tarasu)  a  przewidywanym  poziomem  wykończenia  

powierzchni  balkonu.  Różnica poziomów wykończenia płyty balkonu i górnej krawędzi izolacji 

przeciwwilgociowej z materiałów rolowych, wywiniętej 

na kształtownik progu, powinna wynosić 15 cm. 

Odstępstwo  od  powyższego  wymogu  jest  dopuszczalne  tylko  w  przypadku,  gdy  w  dokumentacji  

przewidziano rozwiązania  systemowe obróbek  progów (taśmy uszczelniające,  kształtki wtopione w 

masę  hydroizolacyjną) bądź w płycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w 

pasie bezpośrednio przylegającym do progu drzwi 

balkonowych. 

5.2.4. Łączenie okien w zestawy 

Okna lub okna i drzwi balkonowe można łączyć w zestawy: 

– poziome, 

– pionowe. 

Połączenia  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  w  zestawach  muszą  zapewniać  szczelność  na  

przenikanie  wody opadowej i powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów. 

5.2.4.1. Zestawy poziome 
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Połączenia  w zestawy poziome okien  lub okien  i  drzwi  balkonowych  drewnianych  mogą  być  

wykonywane  na  „obce pióro”, osadzone we wrębach stojaków ościeżnic na całej ich wysokości, 

uszczelnione kitem silikonowym i skręcone za pomocą wkrętów o rozstawie nie większym niż 80 cm. 

Ościeżnice okien i drzwi balkonowych drewnianych mogą być 

również łączone przy zastosowaniu poszerzającego elementu pośredniego lub słupka. 

Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z kształtowników aluminiowych 

bądź z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami 

producenta systemu. 

5.2.4.2. Zestawy pionowe 

Łączenie okien w zestawy pionowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową  i 

zaleceniami producenta systemu. 

Połączenia  takie  na  ogół  wymagają  zamocowania  dodatkowego  poziomego  elementu  między  

ościeżnicami stykających się okien. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi balkonowych  

Przed  przystąpieniem  do  montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  należy  ocenić  stan  ścian  i  

przygotowania  ościeży  do robót montażowych oraz przeprowadzić kontrolę wyrobów i materiałów 

wykorzystywanych w tych robotach. 

6.2.1.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi balkonowych 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną, 

– rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia 

(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi), 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 

– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych 

specyfikacjach  

technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy o ile jest 

prowadzony, a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
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6.2.1.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi balkonowych należy sprawdzić: 

– zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z aprobatą techniczną – wydaną do 31 grudnia 

2018 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajową oceną techniczną lub indywidualną 

dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 

– zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą 

specyfikacją techniczną, 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do powszechnego    obrotu  (kopie  deklaracji  właściwości  użytkowych)  lub  

jednostkowego  zastosowania  wyrobów używanych  w  robotach  montażowych  (oświadczenie  

producenta  o  zapewnieniu  zgodności  wyrobu  budowlanego 

dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualną dokumentacją techniczną), 

– stan  opakowań  (oryginalność,  szczelność)  oraz  sposób  przechowywania  wyrobów  i  terminy  

przydatności materiałów uszczelniających. 

6.2.1.3. Badania w czasie robót 

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  robót  montażowych  z  

dokumentacją projektową,  wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami  technicznymi  lub  

instrukcjami  producentów.  Badania  te  w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu 

prawidłowości wykonania: 

– podparcia progu ościeżnicy, 

– zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na całym obwodzie ościeżnicy 

(zachowania odstępów 

między łącznikami mechanicznymi), 

– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 

– uszczelnienia  zewnętrznego  i  wewnętrznego  szczeliny  między  oknem  a  ościeżem,  ze  

szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania 

zaleceń technologicznych, 

– obróbek progu drzwi balkonowych, 

– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową  oraz niniejszą specyfikacją techniczną, 
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– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 

– jakości robót montażowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest 

prowadzony dotyczące wykonanych robót. 

Badania  sprawdzające  jakość  wbudowania  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  według  pkt.  10.2.  

Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych. Część  B – Roboty 

wykończeniowe,  zeszyt  6  „Montaż okien  i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją  projektową  i  niniejszą  specyfikacją  techniczną  wraz  ze  

zmianami  naniesionymi  w  dokumentacji powykonawczej;  sprawdzenia  zgodności  dokonuje  się  

na  podstawie  oględzin  zewnętrznych  oraz  pomiarów długości i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości 

elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie, 

c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości przekątnych nie 

powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m, 

d) sprawdzenie  prawidłowości  otwierania  oraz  zamykania  –  otwieranie  oraz  zamykanie  skrzydeł  

powinno odbywać  się  płynnie  i  bez  zahamowań,  otwarte  skrzydło  nie  powinno  pod  własnym  

ciężarem  samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

e) sprawdzenie  szczelności  zamontowanego  okna/drzwi  balkonowych  i  prawidłowości  regulacji  

okuć  – zamknięte  skrzydło  powinno  przylegać  równomiernie  do  ościeżnicy  zapewniając  

szczelność  między  tymi elementami. 

f) sprawdzenie ewentualnego odkształcenia ram – odkształcenia, w tym zmiany kształtu i wymiarów, 

nie powinny w  istotny  sposób  pogorszyć  sprawności  działania  (funkcjonalności)  okien/drzwi  

balkonowych  oraz  powodować 

uszkodzeń  ich  elementów  (np.  wyrwania  lub  uszkodzenia  okuć,  uszczelek  i  ram,  korozji  bądź  

wypinania  okuć). 

 

 

 

 

 

Wielkość odkształceń ram nie powinna przekraczać: 

– okna z PVC           1,5 mm/1 m, 

– okna drewniane     1,0 mm/1 m, 

– okna aluminiowe    1,0 mm/1 m. 



187 
 

Odkształcenia należy mierzyć na zamkniętych skrzydłach. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej 

specyfikacji technicznej,  w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w dzienniku budowy 

o ile jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 

wykonawcy. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

7.2.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi balkonowych 

Powierzchnię okien i drzwi balkonowych oblicza się w metrach kwadratowych: 

• w świetle zakrywanych otworów. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy  wbudowywaniu  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  elementami  ulegającymi  zakryciu  są  

mocowanie  ościeżnicy  na całym  obwodzie  oraz  izolacja  termiczna  i  uszczelnienie  (zewnętrzne,  

wewnętrzne)  szczeliny  między  oknem  a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie 

montażu okien i drzwi balkonowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a 

wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie i 

izolację okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidłowo,  tj. zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną    i  zezwolić  na  przystąpienie  do  dalszych  prac  

(obsadzenie  parapetów  zewnętrznych  i  wewnętrznych, 

otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny 

prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W  takim 
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przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku 

budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  

odbiorze  ostatecznym  robót  (pkt  8. niniejszej specyfikacji). 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką  formę przewiduje . 

8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  

ich  zakresu  (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją 

techniczną. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  

podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 

terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót o ile są 

prowadzone , 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub 

udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi 

przepisami, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 

- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron 

umowy. 
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W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  

przeprowadzić  badania zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.  niniejszej  ST,  porównać  je  z  

wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz dokonać oceny wizualnej. 

Montaż  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  powinien  być  odebrany,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  

są  pozytywne,  a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi 

balkonowe nie powinny być przyjęte. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli  to  możliwe  należy ustalić  zakres  prac  korygujących  (np.  wskazać  na  konieczność  

regulacji  okuć),  usunąć niezgodności  robót  montażowych  z  wymaganiami  określonymi  w  

dokumentacji  projektowej  i  w  pkt.  5.  Niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna 

i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru, 

 

 

- jeżeli odchylenia  od  wymagań nie  zagrażają bezpieczeństwu użytkownika  oraz nie  ograniczają 

funkcjonalności  i trwałości  okien  i  drzwi  balkonowych  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  

dokonanie  odbioru  końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 

ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

demontażu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i 

powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać m.in.: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi balkonowych z 

zamówieniem. Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  

pomiędzy  zamawiającym  a wykonawcą. 

8.2.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po 

użytkowaniu w tym okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  czasie  ewentualnych  robót  

poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  

oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.niniejszej specyfikacji. 
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Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej  a  

negatywny  do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  

zauważone  wady  w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

9.3. Podstawy  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  montażu  okien  i/lub  

drzwi balkonowych 

Wariant 1 

Podstawy rozliczenia montażu okien i/lub drzwi balkonowych stanowią określone w dokumentach 

umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót zaakceptowane przez 

zamawiającego. 

Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi balkonowych uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających  

wykonanie  robót  na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 

– ocenę  i  przygotowanie  ościeży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  

szczegółowej  specyfikacji technicznej, 

– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem 

izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 

– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

– obrobienie progów drzwi balkonowych, 

– regulację skrzydeł i okuć, 

– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
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– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  

specyfikacji  technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  producentów  i  

wymaganiami  podanymi  w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 4 m od poziomu ustawienia rusztowań oraz 

koszty pomostów i barier zabezpieczających. 

Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 

Podstawę rozliczania montażu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie kwota 

ryczałtowa za określony zakres robót obejmujący montaż okien i/lub drzwi balkonowych. 

Kwota ryczałtowa obejmująca montaż okien i/lub drzwi balkonowych uwzględnia koszty wykonania 

następujących robót montażowych oraz prac z nimi związanych, takich jak: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  montaż,  demontaż  i  pracę  rusztowań  niezbędnych  do  

wykonania  robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 

– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 

– ocenę  i  przygotowanie  ościeży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  

szczegółowej  specyfikacji technicznej, 

– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem 

izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 

– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

– obrobienie progów drzwi balkonowych, 

– regulację skrzydeł i okuć, 

– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  

specyfikacji  technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
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– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  producentów  i  

wymaganiami  podanymi  w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

1. PN-EN 107:2002 Metody  badań  okien  –  Badania  mechaniczne  (oryg.)  (wersja 

angielska). 

2. PN-EN 410:2011 Szkło  w  budownictwie  –  Określenie  świetlnych  i  słonecznych 

właściwości oszklenia. 

3. PN-EN ISO 717-1: 2013-08 Akustyka  –  Ocena  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych (oryg.) 

(wersja angielska). 

4. PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania (oryg.) (wersja 

angielska). 

5. PN-EN 1027:2016-04 Okna  i  drzwi  –  Wodoszczelność  –  Metoda  badania  (oryg.)  (wersja 

angielska). 

6. PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi – Odporność  na  wielokrotne  otwieranie  i  zamykanie  – 

Metoda badania (oryg.) (wersja angielska). 

7. PN-EN 1522:2000 Okna,  drzwi,  żaluzje  i  zasłony  –  Kuloodporność  –  Wymagania  i 

klasyfikacja. 

8. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań. 

9. PN-EN 1627:2012 Drzwi,  okna,    ściany  osłonowe,  kraty  i  żaluzje  –  Odporność  na 

włamanie – Wymagania i klasyfikacja. 

10. PN-EN 1628+A1:2016-02 Drzwi,  okna,  ściany  osłonowe,  kraty    i  żaluzje  –  Odporność  na 

włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie 

statyczne (oryg.) (wersja angielska). 

11. PN-EN 1629+A1:2016-02 Drzwi,  okna,  ściany  osłonowe,  kraty  i  żaluzje  –  Odporność  na 

włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie 
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dynamiczne (oryg.) (wersja angielska). 

12. PN-EN 1630+A1:2016-02 Drzwi,  okna,  ściany  osłonowe,  kraty  i  żaluzje  –  Odporność  na 

włamanie  –  Metoda  badania  dla  określenia  odporności  na  próby 

włamania ręcznego (oryg.) (wersja angielska). 

13. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien,  drzwi  i  żaluzji  –  Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne. 

14. PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien,  drzwi  i  żaluzji  –  Obliczanie 

współczynnika  przenikania  ciepła  –  Część  2:  Metoda  komputerowa 

dla ram. 

15. PN-EN 12207:2017-01 Okna  i  drzwi  –  Przepuszczalność  powietrza  –  Klasyfikacja  (wersja 

angielska). 

16. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja. 

17. PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja (oryg.) 

(wersja angielska). 

18. PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania (oryg.) 

(wersja angielska). 

19. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja. 

20. PN-EN 12365-1:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi,okien,  

żaluzji  i  ścian  osłonowych  –  Część  1:  Wymagania 

eksploatacyjne i klasyfikacja. 

21. PN-EN 12365-2:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej 

siły ściskającej. 

22. PN-EN 12365-3:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu 

poodkształceniowego. 

23. PN-EN 12365-4:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu 

poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu. 

24. PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi – Terminologia 

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie 

współczynnika przenikania  ciepła metodą skrzynki grzejnej  – Część1: Kompletne okna i drzwi. 

26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie 

współczynnika przenikania  ciepła metodą skrzynki grzejnej  – Część 2: Okna dachowe i inne okna 

wystające z płaszczyzny. 
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27. PN-EN 13049:2004 Okna  –  Uderzenie  ciałem  miękkim  i  ciężkim  –  Metoda  badania, 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja. 

28. PN-EN 13115:2002 Okna  –  Klasyfikacja  właściwości  mechanicznych  –  Obciążenia 

pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne. 

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  na  wybuch  –  Wymagania  i 

klasyfikacja – Część 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska). 

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna,  drzwi i żaluzje –  Odporność  na  wybuch  –  Metoda  badania  – Część 

2: Próba poligonowa (oryg.) (wersja angielska). 

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna,  drzwi i żaluzje –  Odporność  na  wybuch  –  Metoda  badania  – Część 

1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska). 

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna,  drzwi i żaluzje –  Odporność  na  wybuch  –  Metoda  badania  – Część 

2: Próba poligonowa (oryg.) (wersja angielska). 

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do 

wentylacji mieszkań – Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, 

montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych. 

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  połączone  z  oszkleniem  – 

Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i 

światła – Część 1: Metoda uproszczona. 

35. PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  powiązane  z  oszkleniem  – 

Obliczanie  współczynnika  przenikania  całkowitej  energii 

promieniowania  słonecznego  i  światła  –  Część  2:  Szczegółowa 

metoda obliczania. 

36. PN-EN 13420:2011 Okna  –  Zachowanie  się  pomiędzy  dwoma  różnymi  klimatami  – 

Metoda badania (oryg.) (wersja angielska). 

37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

38. PN-EN 13501-5:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 

Część  5:  Klasyfikacja  na  podstawie  wyników  badań  oddziaływania 

ognia zewnętrznego na dachy (oryg.) (wersja angielska). 

39. PN-EN 14608:2006 Okna  –  Oznaczanie  odporności  na  obciążenia  w  płaszczyźnie 

skrzydła. 

40. PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. 

41. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: 

Okna  i  drzwi  zewnętrzne  bez  właściwości  dotyczących  odporności 

ogniowej i/lub dymoszczelności (wersja angielska). 
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42. PN-EN ISO 10140-1:2016-10 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej 

elementów  budowlanych  –  Część  1:  Zasady  stosowania  dla określonych wyrobów (oryg.) (wersja 

angielska). 

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej 

elementów  budowlanych  –  Część  2:  Pomiar  izolacyjności  od dźwięków powietrznych (oryg.) 

(wersja angielska). 

44. PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07 Akustyka  –  Pomiar  

laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej elementów  budowlanych  –  Część  3:  Pomiar  izolacyjności  

od dźwięków uderzeniowych (oryg.) (wersja angielska). 

45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej 

elementów  budowlanych  –  Część  4:  Procedury  pomiarowe  i wymagania (oryg.) (wersja 

angielska). 

46. PN-EN ISO 10140-5:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014-09 Akustyka  –  Pomiar  

laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej elementów  budowlanych  –  Część  5:  Wymagania  

dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposażenia (oryg.) (wersja 

angielska). 

47. PN-EN 1990:2004, PN-EN 1990:2004/A1:2008, PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod – Podstawy 

projektowania konstrukcji. 

48. PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010, PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 

Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  –  Część  1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania 

wiatru. 

49. PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka  budowlana  –  Ochrona  przed  hałasem  w  budynkach  –Część  

3:  Wymagania  dotyczące  izolacyjności  akustycznej  przegród w budynkach i elementów 

budowlanych. 

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 

51. PN-B-10222:1998 Stolarka  budowlana  –  Okna  drewniane  krosnowe  do  piwnic  i 

poddaszy. 

52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 

10.3 Przepisy przywołane 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 1570 ). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016  r. Nr 0, 

poz. 655). 

– Ustawa z dnia 25 lutego 20011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015  r. Nr 0, poz. 1203). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  

zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  
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budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 

1129). 

– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  

2012  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 

462, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

Nr 0, poz. 1422). 

- Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  

CPV  45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 

1990 rok. 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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WEWNETRZENE INSTALACJE C.O. 

 

 

Kody CPV:  
 45232460-4 Roboty sanitarne 

 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6 Roboty izolacyjne 

 45321000-3 Izolacja cieplna 

 45232141-2 Roboty grzewcze 

 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

 45332200-5 Hydraulika 
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WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  

wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania dla zadania PRZEBUDOWA SALI OBRAD W 

BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i  

realizacji Robót, jak w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i cieplej 
a)    ułożenie rur ciśnieniowych z rur stalowych ocynkowanych 

b)    ułożenie rurociągów ciśnieniowych rur z tworzywa typ PP STABI łączonych przez  

      zgrzewanie 
c)    wykonanie izolacji termicznej 
d)    podłączenie przyborów 

e)    próby szczelności instalacji wodociągowej 
f)    płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych 

 

1.3.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej  
a)    wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne 
b)    ułożenie przewodów kanalizacyjnych z rur PCV 
c)    zasypanie wykopów 
d)    ułożenie pionów kanalizacyjnych z rur PCV z zamontowaniem wywiewek na  
     dachu 
e)    podłączenie przyborów sanitarnych 
f)    próby szczelności instalacji kanalizacji 
 

1.3.3. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania. 
a)    ułożenie rurociągów ciśnieniowych rur z tworzywa typ łączonych przez  

      zacisk dla potrzeb c.o. 
b)    montaż rozdzielaczy wraz z skrzynkami podtynkowymi 
c)    wykonanie pętli ogrzewania podłogowego zraz z izolacją styropianem i folią 

d)    wpięcie instalacji c.o. do istniejącej kotłowni gazowej 

e)    próby szczelności instalacji c.o. (na zimno i na gorąco)ułożenie rurociągów ciśnieniowych rur z 
f)    regulacja instalacji c.o. 
g)   wykonanie izolacji termicznej 
  
 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 

każdym przypadku następująco: 



Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, 

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez stronę Zamawiającą, która jest odpowiedzialna 

za kontrolę wykonania robót objętych Umową, 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru, 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

Wycenione Zestawienie Rzeczowe – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i 

stanowiący część jego Oferty Przetargowej, 

Aprobata Techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę, 

Certyfikat Zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi, 

Deklaracja Zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

Instalacja ogrzewcza wodna – instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów 

napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, Poppami obiegowymi i innymi urządzeniami (w 

tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.) 

, oddzielony zaworami od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać 

się z części wewnętrznej i części zewnętrznej. 

Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej – instalacja ogrzewcza znajduje się w obsługiwanym 

budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od 

części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła. 

Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej – część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza 

obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, a w 

budynku tym nie ma powtarzania parametrów czynnika grzejnego. 

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) 

nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

Instalacja centralnego ogrzewania wodna – instalacja stanowiąca część lub całość instalacji 

ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzania wody instalacyjnej między grzejnikami 

zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 

 

Woda instalacyjna – (czynnik grzejny) – woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji 

lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 

Źródło cieplna – kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, 

układ z kolektorem słonecznym, działające samodzielnie lub zaprogramowanej współpracy. 

Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 

)podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w Dokumentacji Projektowej, które dla 

zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.  

Ciśnienie dopuszczalne instalacji- najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy 

braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne, ppróbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 

badanie jej szczelności 

Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 

temperaturze odniesienia równej 20C. 

Ciśnienie robocze urządzenia – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania 

urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody 



instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym 

instalacji. 

Temperatura robocza, trob (lub toper) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 

przewidziana w Dokumentacji Projektowej, dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może 

być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 

równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnica zewnętrzna , dla kielichów kształtek – średnicy 

wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Nominalna grubość ścianki rury (en) – grubość ścianki, która jest dokładnie zaokrągloną liczbą, w 

przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rur wyrażonej w milimetrach. 

Szereg rur (S) – dla rur z tworzywa sztucznego – liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest 

bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur. Jest on wyrażony zależnością: 
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 Gdzie: 

 dn- średnica nominalna zewnętrzna; 

 en- nominalna grubość ścianki; 

Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego. Liczbowe 

oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej 

średnicy do nominalnej grubości ścianki. 
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 Gdzie oznaczenie jak we wzorze powyżej; 

Uwaga: relacja między S i SDR jest następująca: 

    SDR=2S+1 

Temperatura  awaryjna,  ta  (lub  tmaI) - dla instalacji wykonanej z  przewodów z tworzywa sztucznego 

Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może 

wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i 

zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 

przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Trwałość instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. Dla przewodów z tworzyw 

sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury podano w ZAT - 

zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWiO). Przyjmuje się ją przy założeniu 

50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy w określonych 

temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego 

może występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, 

przy czym jednorazowy czas awarii nie może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy awarii mogą 

spowodować ograniczenie trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Materiały muszą spełniać wymogi określone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 

oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. 

Nr 6). 

 

2.1. Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji : wody  

zimnej i cieplej  
– Rur z tworzywa typ PP STABI łączonych przez zgrzewanie 



– Kształtki do w/w rur 

– Izolacja termiczna z pianki  PE z zewnętrzna folią PE 
– Zawory kulowe odcinające z dławikiem 
– Pompa cyrkulacyjna c.w.u. np firmy Wilo 
– Baterie umywalkowe producent  Hydrostop  
– Baterie zlewozmywakowe Hydrostop  

– Wężyki elastyczne w oplocie stalowym 
– Zaworki kątowe z filtrem pod armaturę sanitarną 
– Izolacja z pianki PE 
– Elementy podwieszeń: obejmy, podwiesia, kotwy mocujące atestowane 

– Wodomierz 

– Zasobnik wody np. 300 dm3  

 

 

2.2.Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji 

kanalizacji  
– Piasek na podsypkę i osypkę 
– Rury do kanalizacji wewnętrznej z PCW: 110; 75; 50mm firmy  
– Kształtki i uszczelki dla w/w rur 

– Rury wywiewne PCV Ø100 
– Czyszczaki kanalizacyjne z PCV 75; 110 
– Tuleje ochronne z uszczelkami dla przejść  przez ściany budynku 
– Wpusty podłogowe wykończenie kratka ze stali nierdzewnej 
– Umywalki porcelanowe  
– Zlewozmywaki  _ stalowe nierdzewne montowane na szafce 

– Muszle ustępowe zintegrowane ze zbiornikiem spłukującym  
– Elementy mocujące atestowane 

 

2.3.Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji 

centralnego ogrzewania 

– Rury wielowarstwowe  ciśnienie pracy 10 bar o średnicach od 16 do 50 mm łączonych przez 

zaciskanie 
– Kształtki, łączniki i złączki przejściowe do w/w rur 
– Rozdzielacz Mosiny z zaworami termostatycznymi i przepływomierzem 
– Głowice termostatyczne  

– Izolacja termiczna  z pianki PE powlekanej folią aluminową PE 

– Taśma dylatacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Również  w  przypadku  zastosowania  wariantowych  rozwiązań  materiałowych  
dopuszcza  te  zmiany  na  zasadzie  równoważności  technicznej,  jakościowej  i  
kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora. 
 



3. SPRZĘT 

Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy (uzależniony od potrzeb i przyjętej technologii 

robót) : 

samochód dostawczy do 0,9 t 

samochód skrzyniowy do 5 t 

aparaturę do zgrzewania przewodów z tworzyw sztucznych 

narzędzia podstawowe do wykonania inst.wod.kan, c.o.  

młoto- wiertarki 

bruzdownice  

 

Sprzęt przeznaczony do prac demontażowych, montażowych i środki transportu muszą być w pełni 

sprawne, dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających 

z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

4.TRANSPORT 
 
-   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 

Materiałów. 

-  . Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

-  . Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Inwestorem miejsca składowania 

materiałów na okres realizacji budowy 

-   Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie składowanych materiałów oraz za 

zabezpieczenie miejsca składowania 

-   Organizacja miejsca i sposobu składowania nie może wpływać na funkcjonowanie obiektu, 

w ramach którego prowadzone są prace budowlane 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 
 

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 

    Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Umowy. 

 

-   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 Inspektora Nadzoru. 

    Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

    i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru przez 

    Wykonawcę na własny koszt. 

--.  Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

    zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

-  . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i/lub 

     elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 

    Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych jak również w normach i 

    wytycznych. 

-   Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 

    później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania 

    Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

 



5.1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 

 
Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzić z pomieszczenia kotłowni, gdzie znajduje 

się zasobnik c.w.u. do którego będzie podłączony rurociąg wody ciepłej i cyrkulacyjnej jak również 

podłączenie zimnej wody. Przewody prowadzić  częściowo pod stropem, częściowo w posadzce. 

Piony wodociągowe i podejścia pod przybory wykonać w bruzdach. Rurociągi izolować termicznie 

łącznie z kształtkami. Połączenia wykonać jako skręcane. Uzbrojenie instalacji wodociągowej w 

armaturę sanitarną tj. baterie, zaworki kątowe do baterii i spłuczek wykonać w drugim etapie po 

wykonaniu prac wykończeniowych budowlanych 

Przed przystąpieniem do montażu Trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  

Przewody muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 

Rury należy łączyć Za pomocą kształtek kielichowych zgrzewanych, które po rozgrzaniu nasuwa się 

na końce łączonych przewodów. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały. Rury można 

przycinać na placu budowy do żądanej długości. 

Na gwint należy łączyć armaturę przepływową i czerpalna. 

Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie 

potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody. 

Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą prostopadle. 

Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur. 

Rury należy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zależnych od 

średnicy rur. 

 
 

5.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą do istniejącego pionu kanalizacyjnego 
Piony kanalizacyjne prowadzić w miejscach określonych wg PB architektury, 
wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć rurami wywiewnymi. 
Na poziomie parteru, na pionach kanalizacyjnych nad ostatnimi podłączonymi 
przyborami sanitarnymi należy zainstalować  rewizje kanalizacyjne dostępne z 
poziomu parteru. 
W pomieszczeniach gospodarczych  zaprojektowano kratki ściekowe. 
Podejścia do pionów, piony oraz poziomy kanalizacyjne wykonane bruzdach z rur z 
tworzyw sztucznych (rury PCV). Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez 
przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych. Należy zachować 
minimalne spadki kanalizacji. 

Rury z PCV zastosowane do budowy pionów i podejść do przyborów sanitarnych (kanalizacja 

sanitarna i kanalizacja odprowadzenia skroplin) należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń 

wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

 

Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Na początku 

należy odpowiednio przygotować rurę tzn. obciąć na daną długość z zachowaniem kąta prostego do 

kierunku cięcia. Przed wykonaniem połączenia bosy koniec należy oczyścić z zadziorów oraz 

zukosować pod kątem 150. Nie należy przycinać kształtek. 

 

Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a 

następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu i z powrotem wysunąć rurę na odległość 10 mm. 

Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. 

 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 

wsporników. Pomiędzy przewodem, a obejmą  należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 

uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych należy stosować na 



każdej kondygnacji, co najmniej mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów 

oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane. 

 

 

5.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania 

 
Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji c.o. jest istniejąca wymiennikownia. Rury  PEX z 

polietylenu sieciowanego zastosowane zostały do podłączenia grzejników w instalacji centralnego 

ogrzewania.  Posiadają one specjalną barierę antydyfuzyjną z tworzywa EVOH (alkohol 

etylowinylowy) zgodnie z normą niemiecką DIN 4726.  Warstwa antydyfuzyjna w przypadku 

instalacji c.o. z tworzyw sztucznych jest niezbędna, gdyŜ podczas przepływu gorącej wody przez rury 

molekuły tlenu mogłyby dyfundować (przenikać) przez ścianki rur i natleniać wodę. Dyfundujący  

tlen wprawdzie nie niszczy samych rur z tworzyw sztucznych, jednak powoduje  

przyspieszoną korozję stalowych elementów instalacji: grzejników, kotłów, armatury,  

pomp itp.  

Rury Wirsbo-evalPEX przeznaczone są do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania  

przy maksymalnych temperaturach roboczych do +95ºC i ciśnieniu 6 bar.  

Rury te należy umieszczać w przegrodach budowlanych w karbowanej rurze  

osłonowej "peszla", która stanowi zabezpieczenie rury Wirsbo-evalPEX przed  

uszkodzeniem w trakcie prac montażowych i umożliwia jej wymianę, np. w przypadku  

przebicia, bez konieczności kucia podłóg, jak również gwarantuje pełną, naturalną  

kompensację wydłużeń liniowych w trakcie pracy instalacji. 

 

Instalacje centralnego ogrzewania wykonane zostaną   

• w systemie trójnikowym sposobem:  

- promienistym  

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku przewody prowadzi się w warstwach  

podłogowych i w bruzdach ściennych w rurze osłonowej „peszla” (nie ma  

konieczności stosowania dodatkowej izolacji cieplnej).  

Przy prowadzeniu instalacji wykorzystuje się elastyczność rur PEX. Minimalny  

promień gięcia rur wynosi 5-10 d zewn rury.  

Ułożenie przewodów rozprowadzających wodę grzewczą w warstwach  

Podłogowych 

Rozwiązania techniczne poszczególnych podejść uwarunkowane są rodzajem zastosowanego  

grzejnika. Grzejniki centralnego ogrzewania mogą posiadać  

podłączenia oddolne lub boczne. Poniżej pokazano sposoby podłączenia instalacji  

c.o. do grzejników z podejściem. 

Połączenia Quick & Easy zaprojektowane zostały do stosowania tylko z rurami  

Wirsbo-PEX (evalPEX). Jest to unikatowe nierozłączne połączenie typu zimno  

- rozszerzalnego. Rozszerzoną na zimno rurę z pierścieniem (również wykonanym  

z PEX) nakłada się na złączkę wykonaną z mosiądzu. Następuje samoczynne  

zaciśnięcie się końcówki rury wraz z pierścieniem na złączce  

Połączenie Quick & Easy stosuje się w zakresie średnic Ø16÷40   

oraz centralnego ogrzewania(rury Wirsbo-evalPEX - parametry 6 bar, 95°C).  

Połączenie może być wykonywane nawet w temperaturze -15°C.  

 

W technologii Wirsbo Q&E mogą być stosowane tylko i wyłącznie oryginalne rury,  

pierścienie, złączki oraz narzędzia WIRSBO!  

MontaŜ połączeń Q&E .  

  

Aby prawidłowo wykonać połączenie należy wykonać następujące czynności:  



  

•  Uciąć rurę pod kątem prostym odpowiednimi nożycami dla rur z tworzyw  

           sztucznych. Koniec rury musi być suchy i wolny od natłuszczeń, co zabezpieczy  

           przed zsuwaniem się w trakcie rozszerzania.  

•  Całkowicie rozewrzyj uchwyty szczypiec i wprowadź do rury głowicę ekspandera na  

maksymalną głębokość. Powoli ściśnij uchwyty szczypiec tak, aby się ze sobą zeszły.  

W przypadku rur o średnicy większej niż 20 mm przytrzymaj uchwyt szczypiec w tym  

położeniu przez 3 sekundy. Następnie szybko rozewrzyj uchwyty jednocześnie  

wysuwając ekspander na tyle aby jego głowica rozszerzająca oderwała się od ścianki  

rury. Lekko obróć ekspander (maksymalnieo 1/8 obrotu) i natychmiast wsuń jego  

szczęki na maksymalną głębokość. Czynność tą powtarzaj do momentu, kiedy płaska  

część głowicy rozszerzającej pandera znajdzie się całkowicie wewnątrz rury (tj. kiedy  

krawędź znajdująca się tuż za płaską częścią głowicy zetknie się z krawędzią  

rury).Obrót narzędzia należy wykonać po każdym rozszerzeniu. Wówczas po raz  

ostatni liczby operacji rozszerzania podanej w tabeli. Jeśli rozszerzenie odbywa się w  

niskiej temperaturze otoczenia rura kurczy się dłużej (w zależności od średnicy), co  

wpływa na zmniejszenie liczby powtórzeń operacji rozszerzania.  

•  Nałóż z pierścień na rurę, tak aby wystawał więcej niż 1 mm poza koniec rury.  

Pierścień powinien przylegać do rury (jeśli tak nie jest należy pierścień przesunąć w  

głąb rury, za pomocą ekspandera rozszerzyć końcówkę rury i ponownie miesić  

pierścień we właściwym położeniu).  

•  Rozewrzyj uchwyt, wsuń narzędzie i natychmiast nałóż rurę na króciec złączki.  

Pierścień osadzony na końcówce rury musi przylegać do krawędzi złączki.  

•  Przytrzymaj rurę przez kilka sekund, czekając aż się skurczy i zaciśnie na końcu  

złączki. Jeżeli do wykonania połączenia rury ze złączką potrzeba więcej czasu - np. z  

powodu utrudnionego dostępu do miejsca połączenia- przed wysunięciem narzędzia z  

rury należy przeprowadzić dodatkową operacje poszerzenia. 

6. KONTROLA JAKOZŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
Materiałów oraz Robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca 

6.2. Kontrola jakości robót. 
 

6.2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej. 

– Sprawdzenie szczelności instalacji 
– Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym 
– Sprawdzenie usunięcia ewentualnych wszystkich usterek 

– Sprawdzenie izolacji termicznej  
 



6.2.2.  Instalacja kanalizacji sanitarnej  

– Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
– Sprawdzenie usunięcia ewentualnych wszystkich usterek 
– Sprawdzenie jakości wykonania 

– Sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie 

wody 
– Sprawdzenie szczelności poziomów i pionów kanalizacyjnych 
– Sprawdzenie prawidłowego  wykonania odpowietrzeń 
– Sprawdzenie prawidłowego zainstalowania przyborów sanitarnych 

 

6.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania. 

– Sprawdzenie szczelności instalacji 
– Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem  
– Sprawdzenie usunięcia ewentualnych  usterek 
– Sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych i regulacyjnych regulacyjnych 

– Sprawdzenie izolacji termicznej. 
– Regulacja parametrów systemu grzewczego ( ustawienie zaworów regulacyjnych) 
– Sprawdzenie działania instalacji c.o. na gorąco 

 
 

 

7. OBMIAR ROBÓT      

 
-zgodnie z _przedmiarem robót budowlanych 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór  robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 

przeprowadzonych prób i  

pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją  projektową  i  

poleceniami Inspektora Nadzoru jak również zgodnie normami i przepisami. 
 

8.1. Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu  należy poddać  te elementy urządzeń instalacji, które  
zanikają  w wyniku postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub  
utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy  polega na sprawdzeniu  
zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST,  użycia  właściwych  materiałów,  
prawidłowości  montażu,  szczelności  oraz  zgodności  z  innymi  wymaganiami  
określonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w  
formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze częściowym  
powinny by_ dostarczone następujące dokumenty: 
" Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i  
uzupełnieniami w   
      trakcie wykonywania robót 
" Dziennik Budowy 



" Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
" Protokoły odbiorów 

 
 

 

 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 

 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
" Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
" Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
" Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji 
" Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów - z wymaganiami  
oznaczenia wyrobów znakiem CE, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzi_: 
" Zgodność wykonania z Dokumentacji Projektowej oraz ewentualnymi zapisami  
w Dzienniku  
  Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
" Protokoły z odbiorów częściowych i realizację  postanowień  dotyczących  
usunięcia usterek 
" Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i  
uzupełnienia 
" Protokół nastaw wstępnych zaworów termostatycznych.  
       Protokoły badań szczelno[ci wszystkich instalacji 
       Protokoły badań wody, 
       Protokoły uruchomienia stacji cieplnych, 
       Dokumentację  powykonawczą_ przebiegu instalacji podposadzkowych. 

 

9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść finansowe zabezpieczenie właściwego wykonania Umowy. 

Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w 

przedmiocie Robót co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności i jakie mogą wpłynąć lub 

dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na 

danych udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych. 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Umową. 

Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w Kosztorysie 

Ofertowym Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznych i w 

Dokumentacji Projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 
LP    NUMER NORMY NAZWA 
1     PN-92/B-01706    Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
2     PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne  
      wymagania i badania przy odbiorze 
3     PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania. 
5     PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 



6     PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu 
7     PN-77/H-04419 Próba szczelności 
10    PN-9ZB-10735    Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i  
                      badania przy odbiorze 
11    PN-85/C-89203    Kształtki kanalizacyjne z PCV 
12    PN-85/C-89205    Rury kanalizacyjne z PCV 
13    PN-92/B-10735    Przewody kanalizacyjne 
14    PN-92/B-01707    Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
15    PN-01706/Az1    Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  
                      (Zmiana Az1) 
17    PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku  
      Cz_[_ 1:                     Postanowienia ogólne i wymagania 
18    PN-EN 12056-:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku.  
      Cz_[_ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i Obliczenia 
19    PN-EN 12056-:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku.  
      Cz_[_ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia 
21    PN-EN 12056-:2002Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku.  
      Cz_[_ 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 
23    PN-76/B-02440    Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej.  
                      Wymagania 
24    PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach.  
                      Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania  
                      instalacyjne 
25    PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w  
                      instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania  
                      przy odbiorze 
26    PN-93/C-04607    Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i  
                      badania jako[ci wody. 
27    PN-91/B-02420    Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań  
                      wodnych. Wymagania. 
28    PN-EN          Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 
29    ISO6946:1999    cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda  
                      obliczeniowa 
30    PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło  
                      pomieszczeń o kubaturze do 600m3 
31    PN-82/B-02403    Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
32    PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna  
                      przewodów, armatury i urządzeń.  
                      Wymagania i badania przy odbiorze. 
33    PN-83/B03430 + zmiana Az3/2000  Wentylacja w budynkach mieszkalnych  
                      zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.   
                      Wymagania 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

INSTALACJE WENTYLACJI 

 

WK-1 
 

Kody CPV:  45331210-1  Instalowanie wentylacji 

                      45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
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1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 

wentylacji mechanicznej dla: 

PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W 

ZAKOPANEM. 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1 . 

1.1 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót instalacyjno - 

montażowych obejmujących: 

- montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, umieszczonej w budynku 

- montaż wentylatorów wywiewnych w pomieszczeniu prysznicy 

- montaż projektowanych kanałów wentylacji mechanicznej, nawiewno- wywiewnej ( układ 

wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wykazem elementów i urządzeń 

wentylacyjnych oraz wymiarów podanych na rysunku, 

- montaż elementów nawiewnych i wywiewnych , 

- regulację wydajności powietrza przy użyciu: 

- anemostatów 

- sterowanie i automatykę wg projektu branży elektrycznej opracowanego na podstawie 

wytycznych zawartych w projekcie wentylacji mechanicznej . 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 

podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- 

Wymagania ogólne”. 

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części mająca 

na celu usuniecie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza 

zewnętrznego. 

Strefa przebywania ludzi - część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą, 

a także nad pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej 

lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnić wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia. 

Komfort cieplny - stan zadowolenia człowieka ze środowiska termicznego (PN-85/N-

08013). 

Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego - strumień powietrza zewnętrznego, 

który ze względów higienicznych należy doprowadzić do osób przebywających w 

pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, w tym 

zapewnienia odczucia świeżości powietrza, odprowadzenia zapachów ludzkiego ciała i 

utrzymania na normalnym poziomie zawartości tlenu i dwutlenku węgla. 

Krotność wymian powietrza, liczba wymian powietrza - liczbowa wartość intensywności 

wentylacji pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez 

pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 

Powietrze zewnętrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 

Powietrze wewnętrzne - powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub w 

klimatyzowanej przestrzeni. 
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Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnętrzne - znajdujące się w 

granicach strefy, w której utrzymuje się parametry wymagane ze względu na przebywanie 

ludzi. 

Powietrze nawiewane - powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia 

wentylowanego lub klimatyzowanego. 

Powietrze wywiewane - powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia 

wentylowanego lub klimatyzowanego. 

Powietrze wyrzutowe - całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do 

atmosfery. 

Powietrze recyrkulacyjne - część powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po 

ewentualnym uzdatnieniu do układu nawiewnego. 

Cyrkulacja powietrza - naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w 

pomieszczeniu. 

Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego - wartości liczbowe temperatury i 

wilgotności względnej i innych pochodnych parametrów powietrza zewnętrznego, które należy 

przyjmować a danej miejscowości przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 

Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego - wartości liczbowe temperatury, 

wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku 

pracy lub w miejscu specjalnych wymagań technologii, które należy przyjmować - w funkcji 

przeznaczenia i trybu użytkowania pomieszczeń - przy obliczaniu i doborze urządzeń 

wentylacji i klimatyzacji. 

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń 

stałych lub ciekłych. 

Wentylacja naturalna - wentylacja zachodząca wskutek działania naturalnych sił przyrody tj. 

sił wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru. 

Wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości 

powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 

Infiltracja powietrza - napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w 

przegrodach. 

Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 

lub strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch. 

Wentylacja ogólna - wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 

Wentylacja nawiewna - wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do 

pomieszczenia. 

Wentylacja wywiewna - wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 

Wentylacja nadciśnieniowa - wentylacja charakteryzująca się przewagą strumienia powietrza 

nawiewanego nad powietrzem wywiewanym, przy której następuje przepływ powietrza przez 

otwory i nieszczelności w przegrodach z pomieszczenia na zewnątrz 

Wentylacja podciśnieniowa - wentylacja charakteryzująca się przewagą strumienia powietrza 

wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy której następuje przepływ powietrza przez 

otwory i nieszczelności w przegrodach z zewnątrz do pomieszczenia. 

Klimatyzator – jednostka wewnętrzna (parownik) – urządzenie mające za zadanie schłodzenie 

lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu według żądanych parametrów.  

Klimatyzator – jednostka zewnętrzna (skraplacz) - urządzenie mające za zadanie odbiór 

energii (chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej. 
Przewody czynnika chłodniczego/ kondensatu – przewody miedziane w zwoju wykonane wg zgodnie 

z normą UNI-EN 12735-1 izolowana osłoną polietylenową zgodnie z UNI-EN 10376, wolną od 

chlorofluorowęglowodorów (CFC) oraz wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) zgodnie z normą 

europejską CEE/UE 2037/2000, odporność na dyfuzję pary wodnej µ = 6100, przewodność cieplna 

40°C: λ ≤ 0,038 W/m°K 
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Izolacja przewodów chłodniczych na dachu budynku – izolacja kauczukowa gr. 9 mm, o odporności 

na działanie promieniowania UV i wysokiej temperatury (do 150°C) 

Przewody skroplin – przewody z tworzywa sztucznego PP PN20, łączone w sposób gwarantujący ich 

szczelność 

 

 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dotyczącymi prac montażowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie wykonawczym 

a także w opracowaniu COBRI INSTAL " Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych " tom II " Instalacje sanitarne i przemysłowe ". 
 

2. MATERIAŁY 

2.1 Materiały do wykonania robót 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej wg zasad 

niniejszej ST są: 

 

Przewody wentylacyjne. powinny być wykonane z blachy ocynkowanej. Materiał powinien być 

jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp.. powierzchnia pokryć ochronnych powinna nie mieć 

ubytków, pęknięć, nalotów i tym podobnych wad. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez 

załamań i zagnieceń. Wymiary przewodów powinny być zgodne z PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

Szczelność przewodów powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-76001. Wykonanie przewodów 

powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-03434. Połączenia przewodów powinny odpowiadać 

wymaganiom PN-B-76002. 

 

Podpory powinny się charakteryzować odpowiednią wytrzymałością wynikającą z odległości 

podparć i sztywności kanałów wentylacyjnych. Zamocowania powinny przenosić obciążenia 

przewodów i elementów instalacji, materiału izolacyjnego. Zamocowania muszą uwzględniać 

1,5 krotny współczynnik bezpieczeństwa. 

 

Izolacje cieplne. Do połączeń elementów izolacji termicznej i do napraw uszkodzeń należy 

stosować samoprzylepne folie aluminiowe. Elementy izolacji termicznej przewodów 

wentylacyjnych powinny być przeznaczone do wykonywanych prac co powinno być 

uwidocznione w atestach materiałów. 

 

Rewizje Czyszczenie wewnętrzne instalacji powinno być umożliwione przez zastosowanie 

specjalnych otworów rewizyjnych w kanałach. Wykonanie otworów rewizyjnych powinno 

umożliwiać czyszczenie kanałów z wykorzystaniem dostępnej lokalnie technologii i nie 

powinno obniżać szczelności przewodów, własności cieplnych, akustycznych i 

przeciwpożarowych. Pokrywy otworów rewizyjnych powinny się łatwo otwierać. 
 

 

 ponadto: 

- anemostaty 

- podstawy dachowe 

- wyrzutnie dachowe 
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- czerpnie ścienne 

- pompka skroplin 

 

Przepustnice 

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w 

element umożliwiający trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy 

napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu 

w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę 

położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie 

położenia otwartego i zamkniętego. 

Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie I 

wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 

Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej 

w PN - EN 1751. 

 

Tłumiki hałasu 

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 

zawierającym: 

kierunek przepływu powietrza, 

wersje usytuowania tłumika w instalacji 

 

 
 

 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane deklaracje 

zgodności z normami wydane przez producenta lub certyfikaty. 

Ilościowe zestawienie materiałów przedstawiono w przedmiarze załączonym do części 

kosztowej 

 

 

2.2 Składowanie materiałów 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego 

celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Składowanie materiałów i urządzeń winno 

odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu jakości 

i właściwości technicznych na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników 

fizykochemicznych. Należy zachowywać wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 

materiałów oraz wymagania w zakresie 

 

3. SPRZĘT 
Zakres robót objętych niniejszą ST nie przewiduje konieczności stosowania specjalistycznego 

sprzętu: a jedynie typowych urządzeń ręcznych stosowanych przy pracach instalacyjnych ( 

wiertarki, lutownice, wkrętaki, klucze itp. ) 
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1. TRANSPORT 
Urządzenia i materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytwórców . 

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym i kołowym. Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne 

wymagane w ruchu drogowym. Załadowania i wyładowania kanałów wentylacyjnych należy 

dokonywać ręcznie . Zaleca się dostarczenie materiałów na stanowisko pracy bezpośrednio 

przed ich zastosowaniem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy. 

 

2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty montażowe instalacji klimatyzacji powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

techniczną zatwierdzoną przez Inwestora, obowiązującymi przepisami BHP, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowanie COBRTI INSTAL 

z 2002 r. oraz zaleceniami szczegółowymi producentów materiałów i urządzeń. 

Jeżeli po zamontowaniu urządzeń klimatyzacyjnych wykonywane są dalsze roboty budowlano-

montażowe i wykończeniowe mogące spowodować uszkodzenie urządzeń, należy urządzenia 

odpowiednio zabezpieczyć. 

 

 

 

 

2.2 Montaż instalacji wentylacji  
Montaż przewodów 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 

kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

Przejeścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 

wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów 

z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub 

innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane 

w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

Izolacje akustyczna przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a 

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej 

powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

Izolacje akustyczną nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 

atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na 

swojej zewnętrznej powierzchni. 

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 

miejscu zamontowania. 
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Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 

ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie 

wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 

wynikające z ciężarów: 

przewodów; 

materiału izolacyjnego; 

elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. 

tłumików, przepustnic itp.; 

elementów składowych podpór lub podwieszeń; 

osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia 

lub konserwacji. 

Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę 

powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

obciążenia. 

Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia. 

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 

obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 

elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % 

odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 

pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 

zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 

budynku. 

W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór 

lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od 

źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 

elastycznych lub wibroizolatorów. 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 

urządzeń 
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4. BADANIA I KONTROLA INSTALACJI 
 

Badania, kontrola działania i odbiór instalacji klimatyzacji powinny być przeprowadzone 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. 

COBRTI INSTAL 2002 r. 

Przed przystąpieniem do badań urządzeń klimatyzacyjnych należy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem oraz z obowiązującymi 

przepisami i zasadami technicznymi. Należy również sprawdzić czystość instalacji, dostępność 

dla obsługi ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację oraz sprawdzić kompletność 

dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

Na tym etapie należy również wykonać badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 

dotykową: 

- zainstalowanych wentylatorów, 

- zainstalowanych klimatyzatorów 

W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty 

dotyczące: 

- podstawowych danych eksploatacyjnych 

- inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczeństwa, książka 

budowy) 

- eksploatacji i konserwacji (instrukcje obsługi itp.) 

Po wykonaniu badań można przystąpić do kontroli działania instalacji, której celem jest 

potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, 

czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

Procedura prac kontrolnych wymaganych dla instalacji opisana jest w punkcie 5.2.2. i 5.3. 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa potwierdzające, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 

- prawidłowość działania silników elektrycznych, 

- prawidłowość pracy klimatyzatorów 

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego 

Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję 

odbioru technicznego urządzeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla instalacji są: 

-  m dla robót związanych z przewodami freonowymi, zasilającymi i sterującymi 

- sztuka dla elementów i urządzeń 

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 

kosztorysowaniu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania i badania przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych określa PN - EN 12599. Wzory 

protokołów z odbioru załączone są w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych”. 
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7.1 Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót:- miejsca, w których 

mają być zawieszone klimatyzatory 

- przejścia przez przegrody budowlane 

7.2 Odbiór końcowy 

Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 

wykonawcy, inwestora i użytkownika. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy 

- dziennik budowy i książkę obmiarów 

- protokoły wykonanych prób i badań 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń podlegających odbiorom 

technicznym a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 

- instrukcje obsługi. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 

- zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw w dokumentacji technicznej 

- zgodność wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w przypadku 

odstępstw - uzasadnienie konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

 

8 ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 

Podstawą do rozliczeń robót tymczasowych są protokoły z odbiorów częściowych. 

Zakres odbiorów częściowych określony w pkt.8, może ulec zmianie - stosownie do ustaleń 

między wykonawcą i inwestorem. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót 

albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 

należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego 

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
9.1 Dokumentacja projektowa 

Podstawą do wykonania robot związanych z instalacją klimatyzacji są: 

- Niniejsza specyfikacja techniczna 

- Przedmiar i kosztorys w części dotyczącej instalacji wentylacji dla budynku j.w. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI 

INSTAL wyd. Warszawa wrzesień 2002 r. 

10 NORMY 
- PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary 
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- PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary 

- PN - B - 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 

- PN - B - 03434:1000 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe 

wymagania i badania 

- PN - B - 76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - szczelność. Wymagania i 

badania 

- PN - B - 76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i 

kształtek wentylacyjnych blaszanych 

- PN - EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

- PN - EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 

- Właściwości mechaniczne 

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów PrPN - 

EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji 

i klimatyzacji 

- PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów 

- Wymagania wytrzymałościowe 

- PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

- PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie 

elektrycznym. Funkcja ziębienia - Badanie i wymagania dotyczące oznakowania. 

- PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. 

Funkcja ziębienia - Wymagania. 

- PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Właściwości mechaniczne. 

- PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. 

Badania i aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 

- PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynków. Podwieszenie i podpory przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe. 

- PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

- PN-EN 12792:2004 (U) - Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i 

oznaczenia na rysunkach. 

- PN-ISO 6242-2: 1999 - Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. 

Wymagania dotyczące czystości powietrza. 

11. ROZPORZĄDZENIA 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(wraz z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75/02 wraz z późniejszymi zmianami). 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45343000-3 – Roboty instalacyjne przeciwpożarowe, 
45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNĘTRZOWE 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót w zakresie instalacji elektrycznych i słaboprądowych wewnętrznych dla sali obrad w budynku 
Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów i wykonawstwem robót instalacyjnych elektrycznych wykonywanych na 
miejscu. 
Roboty instalacyjne elektryczne obejmują instalacje elektryczne wewnętrzne.  
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacyjnych elektrycznych: 
Instalacje elektryczne o napięciu do 1kV 

 

Wszystkie inne związane roboty instalacyjne elektryczne jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 
budowlanym. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Ogólną Specyfikacją Techniczną Instalacji 
Elektrycznych (OST IE) p. 1.5 i Polskimi Normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót w zakresie instalacji elektrycznych i słaboprądowych wraz ze 
wszystkimi robotami pomocniczymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Harmonogram i kolejność prac instalacyjnych elektrycznych 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
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3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania 

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania 

 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2.2  Instalacje elektryczne 
Rodzaje i typy urządzeń, aparatury, osprzętu, przewodów i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
budowy instalacji elektrycznych powinny być zgodne z podanymi w projekcie i polskimi normami. 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych elektrycznych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
 
4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4.2.  Transport materiałów 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej należy przestrzegać 
zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń 
zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, 
aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną 
aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki 
lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio 
przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami 
o ruchu drogowym.  
 
4.3.  Składowanie materiałów 
Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
Składowanie poszczególnych rodzajów materiałów powinno być zgodne z następującymi warunkami: 

- przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych  
- rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego 

wymiaru przegrodach – w wiązkach, w pozycji pionowej, 
- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych w temperaturze nie niższej niż -15°C i nie wyższej niż +25°C w pozycji pionowej, w 
wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych, 
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- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać analogicznie jak rury 
instalacyjne sztywne, lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; 
kręgi w liczbie nie większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim 

- wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne 
kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem 
przed działaniem korozji. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
5.1.1. Warunki techniczne podane w niniejszej SST dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych 
wnętrzowych o napięciu do 1kV: 

- w budownictwie ogólnym, tj. mieszkaniowym i użyteczności publicznej, w pomieszczeniach suchych 
i wilgotnych  

- w budownictwie przemysłowym, w pomieszczeniach bezpiecznych pod względem pożarowym i 
wybuchowym, z atmosferą suchą lub wilgotną, zapyloną lub żrącą 

5.1.2. Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych: 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurach stalowych 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurach z tworzyw sztucznych 
- przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach, 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 oponowymi 
- przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa układanych pod 

tynkiem lub w podłodze, 
- przewodami wtynkowymi, 
- przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa zatapianych w 

ścianach i stropach budynku monolitycznego, 
- przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa, 
- przewodami wielożyłowymi (kabelkowymi) i kablami układanymi w kanałach elementów 

budowlanych, 
- przewodami jednożyłowym, wielożyłowymi (kabelkowymi) i kablami układanymi w prefabrykowanych 

kanałach instalacyjnych. 
5.1.3. Warunki dotyczą również montażu opraw oświetleniowych, zabezpieczeń i liczników energii 
elektrycznej. 
5.1.4. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych należy spełnić następujące wymagania: 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-
fazowych. 
Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 

- łatwy dostęp, 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 
Gniada wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 
przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten nie 
występował u góry. 
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny – do prawego bieguna. 
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5.2  Instalacje elektryczne wnętrzowe 
5.2.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, 
należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

- trasowanie, 
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
- przejścia przez ściany i stropy, 
- montaż sprzętu i osprzętu, 
- łączenie przewodów, 
- podejścia do odbiorników, 
- przyłączanie odbiorników, 
- ochrona przed porażeniem, 
- ochrona antykorozyjna. 

5.2.2. 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. 
5.2.3. 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. 
5.2.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą 
być chronione przed uszkodzeniami. 
Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 
Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, 
zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów.  
Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można 
stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane itp. 
 
5.2.5. 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, 
- skrzynki rozdzielcze, 
- przyciski sterownicze 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 
jego 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 
sprzętu i osprzętu. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podłożu, 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach, 
przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 
5.2.6. 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. 



PRZEBUDOWA SALI OBRAD W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM 

 

Strona 6 

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, zabezpieczone 
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast ocynowania). 
5.2.7. 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 p. 5.2.4. 
Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju 
stosuje się najczęściej do: 

- opraw oświetleniowych, 
- odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, 

w korytkach itp. 
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. 
5.2.8. 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. Szczegółowe wymagania zostały podane w p.5.2.6. 
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. 
5.2.9. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronie tej podlegają metalowe obudowy zainstalowanego sprzętu i osprzętu oraz odbiorników, jak również 
cała instalacja rurowa. 
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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. 
Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w SST – Urządzenia 
piorunochronne. 
5.2.10. Ochrona antykorozyjna 

Ochronę antykorozyjną należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST dla konstrukcji stalowych. 
 
5.3  Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami izolowanymi jednożyłowymi lub 
wielożyłowymi w rurach stalowych 
5.3.1. Wymagania ogólne 

Instalacje w rurach stalowych stosuje się tam, gdzie mogą być one narażone na uszkodzenia mechaniczne, 
np. w spawalniach, kuźniach, kotłowniach, montowniach oraz przy obrabiarkach.  
Instalacje te mogą być stosowane jako wodoszczelne pod warunkiem użycia sprzętu i osprzętu 
hermetycznego oraz szczelnego łączenia rur, za pomocą minii i pakuł. W wykonaniu wodoszczelnym 
instalacje te mogą być układane w pomieszczeniach wilgotnych (ale nie w wodzie). 
5.3.2. Układanie rur 

Na przygotowanej wg p. 5.2.1 i 5.2.2 trasie należy układać rury stalowe na uchwytach osadzonych w 
podłożu wg p. 5.2.3 oraz mocować sprzęt i osprzęt instalacyjny wg p. 5.2.5. Końce rur po ucięciu i 
nagwintowaniu powinny być pilnikiem pozbawione ostrych krawędzi. Gwint na rurach powinien być 
dostosowany do osprzętu. 
Rury przeznaczone na łuki należy wyginać. Jakość gięcia i jego promień powinny zapewnić możliwość 
swobodnego wciągania przewodów. Rury z łukami wykonanymi na gorąco powinny być ponownie wewnątrz 
pokryte lakierem asfaltowym. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1% w celu umożliwienia odprowadzenia wody 
zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). 
Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
5.3.3. Wciąganie przewodów 

Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 
zamocowania sprzętu i osprzętu i jego skręcenia z rurami oraz przelotowość.  
Wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. sprężyny 
instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji.  
Łączenie przewodów należy wykonywać wg p. 5.2.6. 
 
5.3.4. Roboty końcowe 

Po wykonaniu wszystkich powyższych robót i sprawdzeniu jakości wykonanej instalacji wszystkie rury oraz 
sprzęt i osprzęt żeliwny należy pomalować lakierem asfaltowym. 
 
5.4  Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami izolowanymi jednożyłowym lub 
wielożyłowymi w rurach tworzyw sztucznych 
5.4.1. Wymagania ogólne 

Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje się tam, gdzie ich wytrzymałość 
na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczająca, a technologia produkcji pozwala na zastosowanie 
tworzywa sztucznego. 
Instalacje te mogą być wykonywane jako wodoszczelne pod warunkiem użycia sprzętu i osprzętu 
hermetycznego i uszczelnionego oraz szczelnego (klejem, kitem lub inną masą) wykonania wszystkich 
połączeń rurowych. W wykonaniu wodoszczelnym instalacje te mogą być układane w pomieszczeniach 
wilgotnych (ale nie w wodzie). 
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5.4.2. Układanie rur 

Na przygotowanej wg p. 5.2.1 i 5.2.2 trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na uchwytach 
osadzonych w podłożu wg p. 5.2.3 oraz mocować sprzęt i osprzęt instalacyjny wg p. 5.2.5. Końce rur przed 
połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 
Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa sztucznego łączenie rur ze sobą i ze sprzętem i 
osprzętem należy wykonać w drodze: 

- wsuwania końców rur w otwory sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur, połączonego z 
równoczesnym uszczelnieniem (klejem, kitem lub inna masą), 

- wkręcania w sprzęt i osprzęt nagwintowanych końców rur, 
- wkręcania w sprzęt i osprzęt nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonać na gorąco lub na zimno. Wykonany łuk może zostać spłaszczony. 
Spłaszczenie to nie może być większe od 15% wewnętrznej średnicy rury. Na łuki należy również stosować 
rury elastyczne, spełniające równocześnie funkcję elementów kompensacyjnych. Promień gięcia rur 
sztywnych i elastycznych powinien zapewniać możliwość swobodnego wciągania przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1% w celu umożliwienia odprowadzenia wody 
zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku układania długich prostych ciągów rur należy 
stosować kompensację wydłużenia cieplnego, np. za pomocą złączek kompensacyjnych wstawionych w 
ciągi rur sztywnych, czy też umożliwienia przesunięć w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).  
Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
5.4.3. Wciąganie przewodów 

Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 
zamocowania sprzętu i osprzętu i jego połączeń z rurami oraz przelotowość.  
Wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. sprężyny 
instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 
Łączenie przewodów należy wykonywać wg p. 5.2.6. 
 
5.5  Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach, 
na uchwytach odległościowych, na wspornikach, na drabinkach kablowych i w korytkach 
5.5.1. Wymagania ogólne 

Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje się w pomieszczeniach suchych, wilgotnych, z 
wyziewami żrącymi oraz w barakach, kanałach i tunelach kablowych. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

- w wykonaniu zwykłym 
- w wykonaniu szczelnym 

Stosuje się następujące sposoby ułożenia instalacji: 
- bezpośrednio na podłożu (ścianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za pomocą uchwytów 

pojedynczych lub zbiorczych, 
- na uchwytach odległościowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w odległości nie 

mniejszej niż 5mm w świetle od podłoża, 
- na specjalnie utworzonych podłożach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub 

wsporników (półek, wieszaków prętowych itp.). 
5.5.2. Układanie przewodów 

Przy układanie przewodów na uchwytach: 
- na przygotowanej wg p. 5.2.1 i 5.2.2 trasie należy mocować uchwyty wg p. 5.2.3; odległości między 

uchwytami nie powinny być większe od: 
0,5 m dla przewodów kabelkowych 
1,0m dla kabli, 

- rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych 
były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego 
dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne, 

- sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować wg p. 5.2.5. 
Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach: 
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- na przygotowanej wg p. 5.2.1 i 5.2.2 trasie należy mocować do konstrukcji budowlanych podłoża 
specjalne (drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje się zgodnie z 
projektem, odpowiednimi instrukcjami i wg p. 5.2.3, 

- po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montażu na 
podłożach tych należy układać przewody kabelkowe i kable; w zależności od wymagań określonych 
w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) 
mogą być one układane „luzem” lub mocowane. 

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym: 
- przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie i aparatach za pomocą dławic 

(dławików), 
- średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 

zewnętrznej przewodu lub kabla, 
- po obu stronach uszczelniającego pierścienia powinny znajdować się metalowe podkładki (dotyczy 

to określonego wykonania dławic), 
- powłoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna być ucięta równo z wewnętrzną ścianką 

obudowy sprzętu, osprzętu, aparatu lub odbiornika, 
- po dokręceniu dławic zaleca się  je dodatkowo uszczelnić kitem lub inną masą. 

Przejścia przez ściany i stropy należy wykonywać wg p. 5.2.4. W przypadku stosowania specjalnie 
utworzonych podłoży (drabinek kablowych, korytek, wsporników itp.) przejścia te muszą być dostosowane do 
wymiarów podłoży. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory do przejść były wykonywane przy robotach 
budowlanych. 
Do podłoży tych można mocować sprzęt i osprzęt, zawsze jednak zgodnie z p. 5.2.5. 
Łączenie przewodów wykonywać wg p. 5.2.6. 
Podejścia do odbiorników należy wykonywać wg p. 5.2.7. 
Przyłączenia odbiorników należy wykonywać wg p. 5.2.8.  
Ochronę antykorozyjną należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST dla konstrukcji stalowych. 
Przy wykonywaniu instalacji przewodami kabelkowymi w „wiązkach” należy dodatkowo uwzględnić 
wymagania odpowiednich instrukcji montażu dotyczących tego sposobu wykonania. 
 
5.6  Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami izolowanymi w kanałach podłogowych 
Instalacje te należy wykonywać wg instrukcji wytwórcy elementów kanałów podłogowych. 
Przy ich wykonywaniu należy stosować wymagania p. 5.2. 
 
5.7  Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami izolowanymi i kablami w 
prefabrykowanych kanałach izolacyjnych 
Instalacje te należy wykonywać wg instrukcji wytwórcy elementów kanałów izolacyjnych. 
Przy ich wykonywaniu należy stosować wymagania p. 5.2. 
 
5.8  Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami oponowymi 
Przewody oponowe należy stosować w przypadkach: 

- przyłączania odbiorników ruchomych, przenośnych i przesuwanych, 
- konieczności wykonania połączeń elastycznych, 
- uzasadnionych techniczno-ekonomicznych powodów, 
- wykonywania instalacji „przewieszanych”, tymczasowych. 

W przypadku układania przewodów oponowych w sposób stały montaż należy wykonywać wg p. 5.5. 
 
5.9  Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w 
rurach instalacyjnych z tworzywa układanych pod tynkiem lub w podłodze 
5.9.1. Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać wg p. 5.2.2. 
5.9.2. Kucie bruzd 
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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, o 
promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 5.9.3. 
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. 
5.9.3. Układanie rur i osadzanie puszek 

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich 
układania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 
Średnica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47 
Promień łuku [mm]   190 190 250 250 350 450 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 
Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek dwukielichowych. 
Najmniejsza długość połączenia jednokielichowego powinna wynosić: 
Średnica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47 
Długość kielicha [mm]   35 35 40 45 50 60 
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu 
ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na 
głębokość do 5mm. 
5.9.4. Wciąganie przewodów do rur 

Do rur ułożonych zgodnie z p. 5.9.3, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągnąć 
przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem. 
Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 
5.9.5. Przygotowanie końców żył i  łączenie przewodów 

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 
5.2.6. 
 
5.10 Instalacje wtynkowe 
5.10.1. Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać wg p. 5.2.2. 
5.10.2. Kucie bruzd 

Kucie bruzd należy wykonać wg zasad podanych w p. 5.9.2. 
5.10.3. 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. Możliwe jest stosowanie puszek i 
osprzętu i instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposób podany w p. 5.9. 
5.10.4. 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. 
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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 w postaci rur wg p. 5.9. 
5.10.5. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 
5.2.6. 
 
5.11 Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurach instalacyjnych z 
tworzywa zatapianych w ścianach i stropach budynku monolitycznego 
5.11.1. Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać wg p. 5.2.2. Trasowaniem należy objąć wszystkie miejsca mocowań puszek i 
kinkietów, wypustów dla opraw oświetleniowych, rozgałęzień i punktów przejścia instalacji ze stropu na 
ścianki działowe nie wylewane.  
5.11.2. Mocowanie puszek i rur 

Puszki i rury powinny być mocowane do form (szalunków) oraz elementów zbrojenia przed zalaniem masą 
betonową w sposób pewny. Mocowanie puszek sprzętowych i rozgałęźnych do form (szalunków) należy 
wykonywać przy użyciu krążków mocujących. Końce rur wchodzące do puszek należy wcisnąć w otwory 
boczne puszek, a odcinki rur pomiędzy puszkami należy mocować do prętów zbrojeniowych drutem 
wiązałkowym. Rury należy łączyć ze sobą przy użyciu złączek. Połączenia puszek z rurami oraz rur 
pomiędzy sobą powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza masy betonowej. 
W przypadku instalowania puszek po obu stronach ściany naprzeciw siebie, należy instalować dwie puszki w 
układzie dwustronnym z elementem rozporowym lub puszkę przelotową o długości równej grubości ściany. 
Puszkę przelotową należy wewnątrz przegrodzić warstwą materiału izolacyjnego. 
Do zawieszania opraw oświetleniowych na suficie należy stosować puszki sufitowe przystosowane do 
wkręcania haczyka. 
W puszkach stropowych przeznaczonych do wyprowadzenia instalacji ze stropu na ścianki działowe należy 
pozostawić zapas rury wprowadzonej do puszki około 0,2m. 
Puszki i rury mocować po zestawieniu jednej okładki formy (szalunku) ze zbrojeniem. Rury po zamontowaniu 
i zalaniu masą betonową powinny być drożne, a puszki pozbawione wszelkich zanieczyszczeń. Mocowanie 
puszek dla wyprowadzenia instalacji ze stropu na ścianki działowe nie wylewane należy wykonywać tak, aby 
oś puszki pokrywała się z osią budowanej ścianki.  
Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
5.11.3. Wciąganie przewodów  

Przewody należy wciągać w sposób podany w p. 5.9.4. 
5.11.4. Przygotowanie końców żył i  łączenie przewodów 

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 
5.2.6. 
 
5.12 Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w listwach instalacyjnych 
z tworzywa (przypodłogowych i ściennych) 
5.12.1. Trasowanie 

Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, łączników i przebić w ścianach. Trasowanie 
należy wykonać wg p. 5.2.2. 
5.12.2. Mocowanie listew 
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Listwy instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na ścianach 
drewnianych listwy należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. 
5.12.3. Montaż sprzętu i przewodów 

Gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na 
ścianach drewnianych sprzęt należy mocować za pomocą wkrętów do drewna z uwzględnieniem wymagań 
p. 5.2.5. 
Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodłogowej należy łączyć przelotowo, bez rozcinania przewodów. 
Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w listwach instalacyjnych należy wykonywać przy użyciu zacisków 
odgałęźnych (przekłuwających , kapturkowych itp.). 
W listwach instalacyjnych można układać przewody jednożyłowe lub wielożyłowe. W jednym kanale listwy 
należy układać nie więcej niż dwa obwody przewodów jednożyłowych.  
Przewody należy łączyć w sposób podany w p. 5.2.6. 
Po ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy listwy zamknąć 
pokrywami. 
 
5.13 Instalacje wykonywane przewodami wielożyłowymi (kabelkowymi) i kablami układanymi w 
kanałach elementów budowlanych 
Instalacje te należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.5. 
 
5.14 Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowym, wielożyłowymi (kabelkowymi) i kablami 
układanymi w prefabrykowanych kanałach instalacyjnych (sufitowych, naściennych itp.) 
Instalacje te należy wykonywać wg instrukcji wytwórcy elementów kanałów instalacyjnych. 
Przy ich wykonywaniu należy stosować wymagania p. 5.2. 
 
5.15  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. Oprawy oświetleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzach pomieszczeń mieszkalnych 
nie wchodzą w zakres wyposażenia inwestorskiego. Należy natomiast mocować uchwyty do opraw w tych 
pomieszczeniach. 
 
5.16  Montaż zabezpieczeń (gniazd bezpiecznikowych oraz wyłączników) 
W ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych należy montować aparaty zabezpieczające z pokrywami 
osłaniającymi części będące pod napięciem. Gniazda bezpieczników należy montować na deskach lub 
bezpośrednio na kołkach rozporowych osadzonych w ścianie. Wyłączniki płaskie należy montować na 
listwach aparatowych. Do przykręcania należy używać wkrętów z łbem półkolistym o odpowiedniej średnicy i 
długości. Pod łby wkrętów należy podłożyć podkładki.  
Przewód zasilający należy przyłączać do styku dolnego, przewód zabezpieczany do gwintu gniazda 
bezpiecznikowego lub górnego styku wyłącznika płaskiego. 
Aparaty zabezpieczające zainstalowane przed licznikiem należy osłonić pokrywą przystosowaną do 
plombowania.  
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5.17  Montaż liczników 
Do rozliczeń z dostawcą energii elektrycznej oraz kontroli jej zużycia należy stosować układy pomiarowe. W 
układzie do pomiaru rozliczeniowego należy stosować zestaw aparatury legalizowanej, uzgodniony z 
dostawcą energii elektrycznej pod względem rodzaju i usytuowania. W układzie do pomiaru kontrolnego 
należy stosować zestaw aparatury spełniający określone wymagania użytkowników energii elektrycznej.  
 
6.  PRÓBY MONTAŻOWE 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montażowych należy uzgodnić z inwestorem.  
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony 
zasilania; pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzona 
między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym 
nie może być mniejsza od : 

0,25 MΩ dla instalacji 230V, 
0,50 MΩ dla instalacji 400 i 500V; 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona 
induktorem 500V nie może być mniejsza od 1MΩ, 

- pomiar kabli zasilających, który należy wykonać zgodnie z SST - Elektroenergetyczne linie kablowe 
p. 6 

- pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji ochrony przeciwporażeniowej 
- pomiary rezystancji uziemień zgodnie z SST - Urządzenia piorunochronne 
- oględziny wykonanej instalacji ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i aparatami 

wchodzącymi w jej skład 
Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

- Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy 
załączyć świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, 

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków, 
- silniki obracają się we właściwym kierunku 
- protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać dokładne określenie 

badanego odbiornika, wielkość zabezpieczenia tego odbiornika, wymaganą krotność prądu 
zabezpieczenia, zmierzony prąd zwarciowy, zmierzoną impedancję pętli zwarciowej oraz wnioski. 
Równocześnie w protokole należy uwidocznić stosowaną metodę pomiarową, typ i numer aparatu 
pomiarowego 

 
 
 
7.  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć zleceniodawcy 
dokumentację powykonawczą według wymagań podanych w OST, a w szczególności: 

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jeżeli naniesienie 
zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze względu na zbyt duży zakres zmian, 

- protokoły z prób montażowych według wymagań podanych w p. 6, 
- instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmów i urządzeń, jeżeli 

odbiegają one parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie 
stosowanych. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1  Odbiór frontu robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od generalnego 
wykonawcy lub inwestora. 
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Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było 
prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 
 
8.2 Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru firmy wykonującej instalacje elektryczne. 
Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać: 

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, 
oprawy oświetleniowe itp., 

- ułożone rury, listwy, korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 
- instalacja przed załączeniem pod napięcie. 

 
8.3  Odbiory częściowe 
Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom podlegają: 

- ułożone w kanałach, lecz nie przykryte kable, 
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu 

robót montażowych. 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak wpisu 
należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowego montażu. 
Pozostałe odbiory częściowe; przed odbiorem końcowym dużych skomplikowanych instalacji elektrycznych 
należy przekazać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych. 
 
8.4  Odbiór końcowy 
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 

- aktualną dokumentację powykonawczą wg p. 7 
- protokoły prób montażowych wg p. 6 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, 
- instrukcje eksploatacji urządzeń, jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji, 
- części i urządzenia zamienne oraz sprzęt BHP, które zgodnie ze specyfikacją w projekcie 

(dokumentacji) miały być dostarczone przez wykonawcę. 
Komisja odbioru końcowego: 

- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
- bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek, 
- bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi, 
- bada i akceptuje protokoły prób montażowych, 
- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie, 
- ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji, 
- spisuje protokół odbiorczy. 

 
8.5 Przekazanie instalacji do eksploatacji 
Po ustalonym przez komisję odbioru okresie wstępnej eksploatacji instalację należy przekazać do właściwej 
eksploatacji. 
Przy przekazaniu należy spisać protokół, w którym powinno zostać potwierdzone usunięcie usterek 
wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstępnej eksploatacji. 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Związane normatywy 
 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016r w sprawie ogłoszenie 
jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane Dz.U. 2016 poz 290 
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Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (poz. 1422) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)  
 
9.2 Zalecane normy 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 
PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowy 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe 

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
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