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2. UWAGI OGÓLNE 

2. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych 

związanych z remontem wewnętrznym lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Specyfikacja Techniczna 

jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. W 

dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne skrótem SST. 

 

2. 2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlano-montażowe, opisane w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych : 

- Roboty przygotowawcze  

- Roboty rozbiórkowe 

- Tynkowanie 

- Roboty malarskie 

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

- Roboty posadzkarskie 

- Instalacja elektryczna 

- Instalacje wod.-kan., c.o. i instalacji wentylacyjnej 

 

2.3. Podstawa opracowania 

Umowa na prace projektowe  

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

3. NAZWY I KODY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT: 

45110000-1 Roboty przygotowawcze 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45430000 -9 Układanie podłóg drewnianych 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45421152-4 Wykonanie ścianek działowych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych i obudów z płyt g-k 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45410000-4 Tynkowanie 

45432114-6 Kładzenie gresu 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45431100-8 Kładzenie terakoty 

45431200-9 Kładzenie glazury 

45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45332200-5 Instalacja wodno – kanalizacyjna 

45331100-7 Instalacja c.o. 

45324000-4 Tynkowanie 

 

4. WYMAGANIA OGÓLNE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
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4.1.1. Etapowanie realizacji 

Inwestycja będzie rozliczana i etapowana na podstawie przedstawionego przez oferenta harmonogramu 

rzeczowo - finansowego z podziałem na etapy rozliczane fakturami przejściowymi. 

4.1.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, jeden egzemplarz 

dokumentacji projektowej. 

 

4.1.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST,SST 

Dokumentacja projektowa, ST ,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST, SST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST, SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

 

4.1.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

 

4.1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać 

teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

 

4.1.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 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. 

 

4.1.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak 

szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy. 

 

4.1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

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

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

 

4.1.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

 

4.1.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas 

wykonywania robót będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

 

4.1.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 

przez Zamawiającego). 

 

4.1.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

4.2 Materiały 

4.2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie 

atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego 

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 udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

 

4.2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

4.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inwestorem organizuje Wykonawca. 

 

4.2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja przetargowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
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4.3 Sprzęt 

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

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z projektem organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.4 Transport 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

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

 

4.5 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, wymaganiami SST, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

przetargowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

4.6 Warunki przystąpienia do robót 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

- sprawdzenia dokumentacji przetargowej, 

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 

 dróg dowozu materiałów 

 miejsc składowania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. prąd, woda, 

niezbędne do prowadzenia robót. 

 

4.7 Kontrola jakości robót 

4.7.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, SST oraz poleceniami 

i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

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

- bhp., 

 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

4.7.2 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, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

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

przetargowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 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. 

 

4.7.3 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. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 

do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca . 

 

4.7.4 Badania i pomiary 

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

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

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

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

4.7.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 

4.7.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający może pobierać 

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 

że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową i SST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

4.7.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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- Polską Normą 

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

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty 

są wymagane przez SST, 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 Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

4.8 Dokumenty budowy 

4.8.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

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

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy 

wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Zamawiającego, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 

budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 

dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 

 

4.8.2 Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 

wpisuje do księgi obmiaru. 

 

4.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Zamawiającego. 

 

4.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

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

- protokoły odbioru robót, 
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- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

 

 

 

4.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

4.9 Obmiar robót 

4.9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

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

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania 

przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących 

inwestycję. 

 

4.9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

 

4.9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

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

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

4.9.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST 

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Zamawiającego. 

 

 

4.9.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

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 księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

 

4.10 Odbiór robót 

4.10.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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4.10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z 

umową. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

przetargową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

4.10.3 Odbiór częściowy 

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

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

 

4.10.4 Odbiór końcowy robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna 

się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i 

SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

 

4.10.5 Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ, 

- deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

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

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 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. 

 

4.10.6 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

 

4.11 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu 

rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość 
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ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST,SST ,w dokumentacji przetargowej a także w obowiązujących przepisach. 

Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty. 

 

4.12 Przepisy związane 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm. z 27 marca 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555). 

-  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia 

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231). 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobów 

budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 

stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. 

Dz.U. nr 8, poz. 71). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny systemów 

zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728). 

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

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

401) 

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP 

nr 2/95, poz. 28 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz.1138). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod 

względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 116, 

poz.985) 

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo Gospodarki 

przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I-IV 

 

5. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST- Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 

5.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY 

5.0.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 

Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez głównego wykonawcę projektu organizacji robót i 

zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy 
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b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu budowy (kontenery biura 

budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów pomocniczych, obiektów 

technologicznych) w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i sprzętu 

c) Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlano-

montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych 

d) Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry 

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 

f) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów obiektu 

 

5.0.2. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować 

teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub 

w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywaniu robót osobom mającym dostęp 

do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia 

dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 

b) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników 

zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, ewentualnych laboratoriów 

polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz przygotować miejsce do składowania 

materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 

pomieszczenia na jadalnię, pomieszczenia do gotowania napojów, szatnię, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 

d) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, suszarnię odzieży 

umywalnię natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustępy, 

e) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 

f) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, 

przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, 

g) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 

utrudniać wykonywanie robót. Drogi dojazdowe i na placu budowy Na terenie budowy należy wykorzystać 

istniejącą sieć dróg stałych.  

 

5.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

5.1.0.     Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 

 

5.1.1. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych powyżej. 

 

5.1.2. Zakres robót objętych SST: 

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

prac demontażowych i rozbiórkowych. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej; 

- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej; 

- demontaż okładzin podłogowych i ściennych; 

- rozebranie ścianek działowych do konstrukcji dachu; 

- zerwanie starych tapet; 

- rozbiórka podłóg i warstw stropowych;  

- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich; 
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5.1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w OST . 

 

5.1.4 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

 

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

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

 

5.1.5. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom),inne; 

 

5.1.6. SPRZĘT 

5.1.6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

 

5.1.6.2.  Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

5.1.7.  TRANSPORT 

5.1.7.1  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

 

5.1.7.2  Transport materiałów i sprzętu 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. Materiały 

należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to 

wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość 

przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

5.1.8. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.8.1.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz 

zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

 

5.1.8.2.  Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 

nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub wskazaniami Inspektora 

Nadzoru. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 

Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 

miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą 

SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi wykonać na 

własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi. 

 

5.1.9. KONTROLA JAKOŚCI 
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Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 

specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku 

zagrożeń na miejscu budowy. 

 

5.1.10. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 

do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, podłóg 

- 1 m3 rozebranych elementów ścian, warstw stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość 

zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

 

5.1.11.  ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objęte 

specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

5.1.12.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

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, 

- 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. 

 

5.1.13. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 

3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I rozbiórki oraz tablicy 

informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 

4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 

5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 

 
5.2. ŚCIANKI DZIAŁOWE  Z PŁYT G.-K. 

5.2.1. Wstęp 

5.2.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru ścianek z okładzinami z płyt gipsowo – kartonowych, ognioodpornych, grubości 12,5 mm, na rusztach 
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metalowych 10 cm, z pokryciem jednostronnym lub dwustronnym, z wypełnieniem przestrzeni między płytami 

wełną mineralną grubości 10 cm. 

5.2.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

 

5.2.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie ścianek z okładzinami z płyt gipsowo- kartonowych w systemie lekkiej zabudowy 

szkieletowej.  

5.2.1.4. Określenia podstawowe 

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

5.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z SST, projektem budowlanym i poleceniami Inżyniera. 

 

5.2.2. Materiały 
5.2.2.1. Materiały na wykonanie ścianek działowych z okładzinami z płyt g-k winny spełniać wymagania nośności, 

sztywności i właściwości cieplno-wilgotnościowych stawianych przegrodom budowlanym wynikającym z projektu 

budowlanego. O nośności konstrukcji i jej wytrzymałości decydują dane techniczne stosowanych materiałów i 

właściwy sposób montażu przegrody. Rodzaj rusztu drewniany czy stalowy ( palny czy niepalny ) nie ma wpływu na 

odporność ogniowa , gdyż o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo - kartonowa. Wszystkie 

materiały winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać odpowiednie certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, aprobaty techniczne i atesty PZH  i PPOŻ , zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 

5.2.2.2 Przy wykonywaniu ścianek działowych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych stosuje się następujące 

materiały podstawowe : 

a) do wykonania konstrukcji szkieletowej : 

– łaty i listwy drewniane, dostosowane do grubości ścianki, uprzednio impregnowane środkami grzybobójczymi i 

ogniochronnymi do drewna, 

– kształtowniki, profile, łączniki i wieszaki metalowe, dostosowane do grubości ścianki wg systemu montażowego i 

wytycznych producenta, 

b) do wykonania izolacji wewnętrznej ścianek: 

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

wypełnienie, 

c) do wykonania okładzin z płyt gipsowo- kartonowych : 

- do wykonania okładzin w pomieszczeniach suchych – płyty gipsowo- kartonowe ognioodporne o symbolu GKF 

grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary, oznaczone napisem czerwonym) 

do wykonania okładzin w pomieszczeniach mokrych – płyty gipsowo- kartonowe wodo-  

i ognioodporne o symbolu GKFI grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-zielony, oznaczone napisem czerwonym ). 

 

5.2.3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu, przeznaczonego do wykonywania robót wymienionych w 

specyfikacji. 

 

5.2.4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

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

stateczności. 

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

płyta od dołu winna spełniać rolę opakowania stosu . Każdy ze stosów winien być spięty taśmą stalową dla 

usztywnienia , w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety winny być składowane w pomieszczeniach 
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zamkniętych i suchych, na równym, mocnym i płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów  

o jednakowej długości jeden na drugim. 

 

5.2.5. Wykonanie robót 
1. Montaż okładzin z płyt g-k na ścianach na rusztach ( konstrukcji szkieletowej ): 

a) na ruszcie drewnianym : 

5.2.5.1. Wykonanie rusztu z profili metalowych w układzie pionowym i poziomym przymocowanego  

do podłoża przy pomocy specjalnych łączników metalowych montażowych . Odległości między profilami rusztu 60 

cm. Elementy łączące listwy w ruszcie – łączniki blaszane typu ES. 

5.2.5.2. Zapewnienie właściwości cieplnych i akustycznych przegrody – ułożenie w przestrzeni pomiędzy łatami 

rusztu płyt z wełny mineralnej o odpowiedniej grubości, dostosowanej do grubości ścianki i jej konstrukcji 

szkieletowej. 

 

5.2.5.3. Montaż płyt gipsowo-kartonowych o grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu. 

b) na ruszcie metalowym : 

1. Wykonanie rusztu metalowego przy użyciu profili ściennych, profili sufitowych, profili ościeżnicowych i 

okiennych, połączonych z podłożem specjalnymi elementami łączącymi, standardowych dla danego systemu. 

2. Zapewnienie właściwości cieplnych i akustycznych przegrody – ułożenie w przestrzeni pomiędzy łatami rusztu 

płyt z wełny mineralnej o odpowiedniej grubości, dostosowanej do grubości ścianki i jej konstrukcji szkieletowej. 

3. Montaż płyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego. 

2. Montaż okładzin z płyt g-k na sufitach na rusztach ( konstrukcji szkieletowej ): 

a) na ruszcie drewnianym wykonanym jak w pkt. 1 a) , z uwzględnieniem elementów 

konstrukcyjnych więźby dachowej i kształtu pomieszczenia ( skosy i spadek dachu), z ociepleniem wełną mineralna 

pomiędzy deskowaniem dachu a rusztem nośnym sufitu. Montaż płyt gipsowo- kartonowych grub. 12,5 mm 

jednostronnie na suficie od wnętrza pomieszczenia, z uwzględnieniem jego kształtu. 

3. Warunki techniczne wykonywania robót : 

- przed przystąpieniem do wykonywania ścianek działowych j.w. winny być wykonane wszystkie roboty stanu 

surowego, pomieszczenia winny być oczyszczone z gruzu i odpadów budowlanych. 

- w trakcie realizacji ścianek działowych i okładzin g-k j.w. należy zapoznać się z przebiegiem instalacji 

elektrycznych , wod-kan. i c.o. , celem uwzględnienia wykonania w ściankach odpowiednich instalacji, podłączeń, 

wypustów, gniazd, mocowania elementów montażowych i wsporczych pod urządzenia sanitarne , grzejniki itp., 

które winny być wykonane przed przystąpieniem do montażu okładzin z płyt g-k na rusztach. 

- konstrukcja rusztów po jej wykonaniu i wypełnieniu wełną mineralną winna być odebrana przez Inspektora 

Nadzoru jako robota zanikająca. 

- styki krawędzi wzdłużnych płyt na suficie winny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem. 

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasach winny być winny przesunięte względem siebie o odległość 

zbliżona do połowy długości płyty. 

- wszystkie styki płyt winny opierać się na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny być szczelne , równe i 

wykończone taśmą uszczelniającą. 

- wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 

wytrzymałości przy ich obciążeniu ( znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od 

pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę ). Wszystkie łączniki i 

kotwy musza posiadać zabezpieczenie antykorozyjne lub być wykonane z materiałów nierdzewnych lub 

ocynkowanych. 

- płyty g-k mocuje się do konstrukcji drewnianej rusztu wkrętami lub gwoździami, a do konstrukcji stalowej rusztu 

blachowkrętami. 

 

5.2.6. Kontrola jakości 
 Częstotliwość oraz zakres badań dla płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna 

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

W szczególności należy skontrolować: 

- jakość płyt g-k dostarczonych do miejsca wbudowania: równość powierzchni, narożniki i krawędzie, wymiary płyt 

, zgodność co do rodzaju płyt ( ognioodporne i wodo- i ognioodporne), 

- prawidłowość wykonania rusztów , jakość i wytrzymałość połączeń i umocowania do podłoża, 

- prawidłowość i jakość warstwy ocieplającej i akustycznej z wełny mineralnej, 

- prawidłowość, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipsowo- kartonowych na ścianach i sufitach, 
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- prawidłowość i jakość osadzenia ościeżnic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydeł, 

- jakość końcowa wykonanych i wykończonych przegród budowlanych j.w.. 

 

5.2.7. Obmiar robót 
Powierzchnie suchych tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od podłoża lub w-wy wyrównawczej na stropie do spodu stropu ( sufitu) wyższej kondygnacji. 

Powierzchnie pilastrów i słupów ( obudowy ) oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  

Powierzchnie suchych tynków na stropie ( suficie ) oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą. Przy powierzchniach skośnych uwzględnić należy kąt pochylenia. Z powierzchni nie potrąca 

się kratek, drzwiczek i innych elementów, mniejszych niż 0,5 m2. 

5.2.8. Odbiór robót 
Szczegółowe zasady odbioru są następujące: 

- podczas odbiorów międzyoperacyjnych należy sprawdzić : jakość podłoża, do którego mocuje się konstrukcje 

rusztów , prawidłowość lokalizacji przegród zgodnie z dokumentacją jakość impregnacji grzybobójczej i 

ogniochronnej rusztu drewnianego, prawidłowość wykonania i montażu rusztów, prawidłowość izolacji wełną 

mineralną, prawidłowość przebiegu instalacji i mocowania konstrukcji wsporczych pod urządzenia i wyposażenie 

pomieszczeń, prawidłowość wykonania okładzin na rusztach w tym styki płyt , narożniki , ościeżnice, 

- podczas odbioru częściowego przegród j.w. należy sprawdzić prawidłowość wykończenia ścian: równość 

powierzchni ścianek i sufitów, prawidłowość osadzenia stolarki budowlanej, jakość i prawidłowość wykonania robót 

malarskich, wykonania licowania ścinek glazurą itp. 

- odbiór końcowy robót j.w. następuje przy odbiorze końcowym obiektu, o ile w umowie pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym nie ustalono innego trybu odbioru. 

Szczegółowe wymagania przy odbiorze są następujące : 

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

przewidzianym w dokumentacji.. Krawędzie przecięcia płaszczyzn winny być prostoliniowe, pod katem prostym lub 

dla okładzin skośnych pod katem założonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

powierzchni i krawędzi przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania ( w dwu 

prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o dług. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni  

i w narożnikach i krawędziach. Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi od linii prostej nie większe niż 1,5 

mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu na płaszczyznach pionowych i poziomych oraz nie większe niż 

2 mm odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji. 

- powierzchni winny być gładkie, szczelne i suche. Połączenia na krawędziach winny być szczelne i gładkie i 

prostoliniowe. Połączenia płyt winny być niewidoczne na wykończonej ściance lub suficie. Struktura powierzchni 

okładziny po wykończeniu winna być jednorodna, o jednakowej barwie zgodnej z kolorystyką powłoki malarskiej, 

bez przebarwień i prześwitów. Nie dopuszcza się ugięcia bądź sfalowania powierzchni. 

- okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st. C i przy wilgotności względnej 

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

- wykonane przegrody winny posiadać odpowiednią izolacyjność cieplną i akustyczną oraz odpowiednią nośność i 

wytrzymałość wymaganą dla przegród budowlanych wewnętrznych (ścianki działowe). 

- ościeżnice okienne i drzwiowe winny być odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji szkieletowej rusztu ,w 

sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie , odspojenie lub wyrwanie z konstrukcji. 

- grubość ścianek działowych po ich wykończeniu winna odpowiadać grubości projektowanej. 

- wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystające poza ścianki lub mocowane w ściankach winny być 

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

Połączenia z powierzchnią ściany i sufitu przy kratkach wentylacyjnych, osprzęcie elektrycznym, sanitarnym, 

ościeżnicach itp. winny być szczelne, gładkie trwałe i estetyczne. 

 

5.2.9. Podstawa płatności 
Wymagania szczegółowe są następujące : 

- rozliczenie końcowe robót następuje po odbiorze końcowym w fazie rozliczenia końcowego obiektu, o ile w 

umowie pomiędzy wykonawca a Zamawiającym nie ustalono inaczej. 

- cena jednostkowa robót za 1 m2 ścianki działowej z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych obejmuje: 

- czynności przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego , obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej 

obsługi , ustawienie i rozbiórkę rusztowań do 4 m , przygotowanie podłoża, obsadzenie kratek wentylacyjnych i 

innych drobnych elementów, oczyszczenie i uprzątnięcie miejsca pracy z resztek materiałów i odpadów . 
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- czynności podstawowe: wykonanie rusztów drewnianych i przymocowanie płyt gipsowo – kartonowych wraz z 

przycięciem na odpowiednie wymiary , wykonanie rusztów stalowych i przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych 

wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

- czynności wykończeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin , 

szpachlowanie połączeń i styków płyt, zabezpieczenie spoin taśma papierowa, szpachlowanie i cyklinowanie 

wykończeniowe. 

 

 

5.2.10.  Przepisy związane 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405      Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych. Instrukcja montażu płyt gipsowo- kartonowych Nida -

Gips wyd. 2002 r . 

Poradnik inżyniera i kierownika budowy. 

Wymagania jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Ustawa Prawo Budowlane. 

Ustawa o wyrobach budowlanych. 

 

5.3. PODŁOGI DREWNIANE  

5.3.1.WSTĘP   

5.3.1.1. Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

oraz odbioru robót w zakresie podłóg drewnianych. 

 

5.3.1.2. Zakres stosowania ST   

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w przedmiarze robót.  Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko   w przypadkach małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  

niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  

zastosowaniu  metod  wykonania  na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.   

 

5.3.1.3. Zakres robót objętych SST   

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

podłogi drewnianej z desek podłogowych. Specyfikacja obejmuje wykonanie podłogi drewnianej z płyt OSB-3 na 

belkach stropowych. Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie  własności  materiałów,  

wymagań  i sposobów oceny podłoży, wykonanie podłogi oraz jej odbiór.   

 

5.3.1.4. Określenia podstawowe   

Określenia  podstawowe  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  norma  oraz  określeniami  

podanymi w ST-0.   

 

5.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

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

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0. Podłogi z 

płyt, należy wykonać zgodnie  z przedmiarem robót.  

 

5.3.1.6. Dokumentacja robót  

- specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień publicznych), 

zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr  202, poz.2072),   

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika  budowy oraz 

tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),   

-  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i 

powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  użytych  wyrobów  budowlanych,  zgodnie  z  ustawą  Prawo 

Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),    

-  protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i robót  zanikających,  z  załączonymi  protokółami z  badań 

kontrolnych,   

- dokumentacja powykonawcza.   
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Podłogi z płyt OSB mogą być układane na  drewnianych  belkach  stropowych,  z  uwzględnieniem  odpowiedniego  

wypełnienia  izolacyjnego  między belkami, oraz rusztu wyrównującego z desek. Konstrukcja podłogi powinna 

zapewnić możliwość wentylacji przestrzeni pod posadzką.  Belki  stropowe  lub  legary  stanowiące  podkład, pod  

posadzkę  z  desek  iglastych  powinny  być  ze  wszystkich  stron  nasycone  dopuszczonym  do  stosowania  solnym  

preparatem  przeciwgrzybowym, najlepiej metodą zanurzeniową; Roboty należy wykonywać na podstawie projektu 

opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzględniać:   

-materiały do wykonywania podłogi i warunki użytkowania,    

-rodzaj i stan podłoży pod podłogę.    

Przez  dokumentację  powykonawczą  robót  podłogowych  rozumiemy  (zgodnie z  art. 3, p. 14 ustawy Prawo 

budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami  w stosunku do projektu budowlanego 

i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót.   

 

5.3.2. MATERIAŁY   

5.3.2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST-0  

„Wymagania ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót podłogowych powinny mieć:   

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie zobowiązującymi normami,   

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,   

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,   

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,   

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez  producenta.   

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.   

 

5.3.2.2.  Wszelkie  materiały  do  wykonania  podłóg  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał  do powszechnego  stosowania w 

budownictwie.  Legary powinny być wykonane z listew, łat lub bali obrzynanych klasy C27-C18, zazwyczaj o 

przekroju  co najmniej 30x63 mm. Wilgotność drewna legarów nie powinna być wyższa niż 18%;  Listwy działowe 

powinny mieć grubość równą grubości desek podłogowych i szerokość 38-45 mm:   

Powierzchnie  kryte  listew  działowych  powinny  być  zaimpregnowane  solnym  preparatem  przeciwgrzybowym.   

Listwy podłogowe przyścienne lub cokoły powinny być z drewna iglastego i odpowiadać wymaganiom jak wyżej.   

Do przybijania płyt  do legarów powinny być stosowane gwoździe o długości równej 2,5–3 krotnej  grubości desek. 

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub odpowiednie 

aprobaty techniczne.   

 

5.3.3. SPRZĘT l NARZĘDZIA   

5.3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne"  

5.3.3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin   

Do wykonywania robót podłogowych należy stosować narzędzia ręczne i mechaniczne niezbędne do 

wykonywania prac w drewnie.   

 

5.3.4. TRANSPORT   

5.3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano ST-0„Wymagania ogólne"  

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.    

Zaleca  się  używać  do  transportu  samochodów  pokrytych  plandekami  lub  zamkniętych.  W  czasie  transportu  

należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich  uszkodzenie.  W przypadku dużych 

ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich  na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 

mechanicznych. Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie musi  być  w  pomieszczeniach  zamkniętych,   

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.   

 

5.3.5. WYKONANIE ROBOT   

5.3.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne"  

5.3.5.2. Warunki wykonania robót   

Belki  stropowe  lub  legary  stanowiące  podkład, pod  posadzkę  z  desek  iglastych  powinny  być  ze  

wszystkich  stron  nasycone  dopuszczonym  do  stosowania  solnym  preparatem  przeciwgrzybowym,  najlepiej 

metodą zanurzeniową;  Legary podłogowe powinny być zawsze oddzielone od podłoża co najmniej paskiem papy 

izolacyjnej  o szerokości większej o 5-6 cm od szerokości legara, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.   
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Rozstaw osiowy legarów powinien wynosić, zależnie od grubości desek 50-70 cm. Im cieńsze deski  podłogowe, 

tym rozstaw legarów powinien być mniejszy. Odstęp legarów położonych wzdłuż ścian murowanych albo 

betonowych powinien wynosić około 30 cm.  Połączenia  legarów  na  długość  należy  wykonać  na  nakładkę  

prostą  lub  skośną.  Złącza sąsiednich legarów powinny być przesunięte wzajemnie o co najmniej 0,5 m.  Legary  

powinny  być  unieruchomione  przez  zaklinowanie  przy  ścianach,  końce  legarów  oraz  kliny  należy oddzielić 

od ściany paskiem papy asfaltowej. Legar, na którym nastąpi łączenie desek podłogowych na długość z 

zastosowaniem listwy działowej, powinien być odpowiednio szerszy.   Płyty podłogowe OSB-3 należy układać 

prostopadle do ściany okiennej. Między posadzką a stałymi pionowymi elementami budynku należy pozostawić 

szczelinę  o szerokości 10-25 mm.  Główki gwoździ powinny być zagłębione za pomocą pobijaka.    

 

5.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

5.3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 

5.3.6.2. Odbiór materiałów    

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.  Odbiór  

materiałów  powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie  z  wymaganiami  

odpowiednich  norm  przedmiotowych  lub  świadectw  dopuszczenia  do  stosowania  w budownictwie.  

Sprawdzenie  materiałów  należy  przy  odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  pośrednio  na  podstawie  

zapisów  w  dzienniku  budowy  i  zaświadczeń  (atestów)  z  kontroli  producenta,  stwierdzających zgodność 

użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.  Materiały,  w  których  jakość  nie  jest  

potwierdzona  odpowiednim  zaświadczeniem,  a  budzące  wątpliwości,  powinny  być  przed  użyciem  do  robót  

poddane  badaniom  jakości  przez  upoważnione laboratoria.   

 

5.3.6.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych  Przed przystąpieniem do wykonywania 

posadzki należy sprawdzić;   

- temperaturę pomieszczeń,    

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

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

Badanie  temperatury  powietrza  należy  wykonać  za  pomocą  termometru  lub  termografu  umieszczonego w 

odległości 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła.  Badanie wilgotności powietrza 

należy wykonać za pomocą higrometru lub hydrografu umieszczonego  w odległości 10 cm od powierzchni 

podkładu.  Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić:  

-przy powierzchni podkładów do 450 m2  co najmniej 3 badania,  -dla każdych następnych 150 m2   dodatkowo 

jedno badanie.  Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny 

być wpisane do dziennika budowy.   

 

5.3.6.4. Badania w czasie robót   

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzki z dokumentacją  

projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ  na  

prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenie  technologii 

wykonywanych robót oraz innych robót „zanikających".   

 

5.3.7. OBMIAR ROBÓT   

5.3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".   

7.2.Zasady obmiarowania   

Powierzchnie  podłóg  i  okładzin  oblicza  się w  m2   na  podstawie  dokonanych  bezpośrednio   na gruncie  

pomiarów, przyjmując wymiary  w świetle ścian  w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 

powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. W  przypadku  rozbieżność  

pomiędzy  dokumentacją, a  stanem  faktycznym  powierzchnie  oblicza  się według stanu faktycznego.  

Powierzchnie okładzin określa się wg stanu faktycznego.   

 

5.3.8. ODBIÓR ROBÓT   

5.3.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne"  

5.3.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 

wymienione w pkt 5.3.6.2. niniejszego opracowania.  Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik pozytywny  

można  uznać  podłoża  za  wykonane prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją i ST i  zezwolić do przystąpienia  

do robót  wykładzinowych i  okładzinowych.  Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie 
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powinno być odebrane. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  szlifowanie    

lub  szpachlowanie  i  ponowne  zgłoszenie  do  odbioru. W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa  (szczególnie w 

przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.  Wszystkie  ustalenia  związane  

z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłóż)    oraz materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  

budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 

budowy).   

 

5.3.8.2.1. Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych  Odbiór powinien być przeprowadzony w 

następujących fazach robót:   

-po przygotowaniu podłoża,    

-po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, 

-przed przykrywaniem warstwą ochronną lub układaniem podkładu. Odbiór powinien obejmować:   

-sprawdzenie materiałów,    

-sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotność i podłoża,    

-sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji (jeżeli jest przewidziana),   

-sprawdzenie grubości i ciągłości warstw izolacyjnej,   

-  w  wypadku  zastosowania  styropianu  sprawdzenie,  czy  nie  styka  się  z  materiałami  zawierającymi 

rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy).  Badania  należy przeprowadzić w sposób 

przewidziany dla izolacji ciepłochronnych.   

 

5.3.8.2.2. Odbiór podkładu   

Odbiór powinien być przeprowadzony  następujących fazach robót:   

-po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,   

-podczas układania podkładu,   

-po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na  próbkach  kontrolnych.    

 

Odbiór powinien obejmować;   

-sprawdzenie jakości materiałów    

-sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  warstwy  ochronnej  na  materiale  izolacyjnym,  jeżeli  jest  ona  wymagana, 

-sprawdzenie  w  czasie  wykonywania  podkładu  jego  grubości  w  dowolnych  3  miejscach  w pomieszczeniu: 

badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością  do 1 mm,   

-  sprawdzenie  wytrzymałości  j  podkładu  na  ściskanie  i  zginanie  przez  ocenę  laboratoryjnie  

przeprowadzonych  badań  kontrolnych  pozostawionych  w  czasie,  wykonania  podkładów;  badania;  powinny  

być  przeprowadzone  dla  podkładów  cementowych  i  anhydrytowych.  Badania  powinny  być wykonywane nie 

rzadziej niż 1 raz na 1000 m2  podkładu, -sprawdzenie  równości  podkładu  przez  przykładanie  w  dowolnych  

miejscach  i  kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miedzy łatą i podkładem 

należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,   

-sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą  dwumetrowej 

łaty kontrolnej i poziomnicy odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,   

-sprawdzenie  prawidłowości  osadzenia  w  podkładzie  elementów  dodatkowych  (wpustów  podłogowych, 

płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je na  pola, itp.); badanie należy 

wykonać przez oględziny,   

-sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciw-skurczowych.   

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.   

 

5.3.8.3. Odbiór częściowy   

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

się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych  według  zasad  jak  przy odbiorze ostatecznym robót.   

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i  ich usunięcie 

przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy.  Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  

jeżeli umowa taką formę przewiduje.   

 

5.3.8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)   

Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót    w  odniesieniu  do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  
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zamawiającego  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej  ocenie 

wizualnej.  Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.    

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:   

- projekt budowlany,   

- projekty wykonawcze   

- dokumentację powykonawczą,   

- szczegółowe specyfikacje techniczne,   

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,   

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów  i wyrobów,   

- protokoły odbioru podłoży,   

- protokoły odbiorów częściowych,   

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,   

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.   

Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektowo–kosztorysową  powinny  być  przeprowadzone   przez  

porównanie  wykonanej  podłogi  z  projektem i  opisem  kosztorysowym  oraz  stwierdzenie  wzajemnej zgodności 

na podstawie oględzin oraz  pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji  podłogi na podstawie protokołów 

odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy.  Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych, 

wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawią zapisów w dzienniku budowy.   

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  podkładu  i warstw  izolacyjnych  należy  przeprowadzić  na  podstawie 

protokołów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  

posadzki  powinno  być  dokonane  po  uzyskaniu  przez  posadzkę pełnych właściwości techniczno - użytkowych.   

Odbiór posadzki powinien obejmować:   

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,   

-  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki;   

-  sprawdzenie  połączenia  posadzki  z  podkładem; badanie  należy  przeprowadzić  zależnie  od  rodzaju posadzki 

przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie,   

-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania  prostoliniowości  należy  

wykonać  za  pomocą  naciągniętego  prostego  drutu    i  pomiaru  odchyleń z  dokładnością 1 mm, a szerokości 

spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.   

Sprawdzenie wykończenia. posadzki i prawidłowości zamocowania  listew podłogowych do cokołów;  badania 

należy wykonać przez oględziny. Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  posadzka  nie  powinna  

być  przyjęta.  W  takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:   

-jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę i przedstawić ją ponownie do odbioru,   

-jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  posadzki zamawiający  

może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości wynagrodzenia 

w stosunku ustaleń umownych. 

-w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia 

wadliwie wykonanej posadzki, wykonać ją ponownie  i powtórnie zgłosić do odbioru.  W przypadku nie 

kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.   

Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i  wykonawcy.    

Protokół powinien zawierać:   

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,   

- ocenę wyników badań,   

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,   

-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin  z zamówieniem.   

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  zamawiającym a 

wykonawcą.   

 

5.3.8.5. Odbiór pogwarancyjny   

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona  w  umowie.  

Celem  odbioru  pogwarancyjnego  jest ocena  stanu  posadzki  po  użytkowaniu  w  okresie gwarancji oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  wykładzin  i  okładzin  z  

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 5.3.8.4. „Odbiór ostateczny robót".  Pozytywny wynik odbioru 

pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny   
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do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  

zamawiający powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone wady w wykonanych posadzkach.   

 

5.3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

5.3.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne.   

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  wykonane  roboty  

posadzkowe  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  

odbiorze  lub  etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.   

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru 

pogwarancyjnego.   

  

5.3.9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej. Ceny jednostkowe za roboty  posadzkowe obejmują:   

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,   

-  wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z  technologii robót z 

kosztami zakupu,   

- wartość pracy sprzętu z narzutami,   

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny.   

 

Ceny  jednostkowe  uwzględniają  również  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie  wszystkich 

niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących  takich, jak np. osadzenie elementów  wykończeniowych  i  

dylatacyjnych,  rusztowania,  pomosty,  bariery  zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  pielęgnacja  

wykonanych  podłóg,  wykonanie  zaplecza  socjalno-biurowego  dla  pracowników, zużycie energii elektrycznej i 

wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.  W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia ceny  

jednostkowej  lub  innych  zasad  rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać 

szczegółowo ustalone w umowie.   

 

5.3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

5.3.10.1. Normy   

PN-EN 13813:2003  - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania.   Terminologia.   

PN-88/B-32250        - Materiały budowlane. Woda dobetonów i zapraw.   

 

5.3.10.2. Inne dokumenty i instrukcje   

-  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru robót  budowlanych. Wymagania  ogólne  (kod  B- 00.00.00.),  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5,   

 

5.4. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 

5.4.1. WSTĘP 

5.4.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków zwykłych wewnętrznych i gładzi gipsowej. 

 

5.4.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

5.4.1.3. Zakres robót objętych SST 

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 

architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte 

zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Tynki zwykłe ze względu na miejsce 

stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-

70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. „Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze", Przy wykonaniu tynków 

zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100. Podłoża w zależności od ich rodzaju 

powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100. 
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5.4.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 

operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i wymagania 

dla określonego obiektu . 

 

5.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

5.4.2. MATERIAŁY 

5.4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania 

ogólne". 

 

5.4.2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

 

 

 

5.4.2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-

88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

5.4.2.4. Piasek 

a. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

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

b. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -

średnioziarnisty odmiany 2. 

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

 

5.4.2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej należy 

stosować cement portlandzki wg PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora można 

stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od dowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone w postaci ciasta wapiennego 

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

wapna i ziaren obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

5.4.3. SPRZĘT 

5.4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

5.4.3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
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Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych 

zbiorników na wodę. 

 

5.4.4. TRANSPORT 

5.4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano „Wymagania ogólne". 

 

5.4.4.2. Transport materiałów 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 

workowane można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem - Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5.4.5. WYKONANIE ROBÓT 

5.4.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne". 

 

5.4.5.2. 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 skurczu murów tj. po upływie 4-6 

miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne 

w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 

temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 

wodą. 

 

5.4.5.3. Przygotowanie podłoża 

a. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

b. Spoiny w murach z bloczków silikatowych 

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

głębokości 5-10 mm. Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na głębokość j.w. lub 

zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed 

tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 

substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.4.5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

a. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy 

PN-70/8-10100. 

b. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne z normą PN- 

70/B-10100. 

c. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób standardowy. 

d. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

e. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych należy wykonać 

według pasów i listew kierunkowych, 

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

gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

g. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nienarażonych na zawilgocenie 

- w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2. 
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5.4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano „Wymagania ogólne". 

 

5.4.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 

wykonać badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, kruszywa określone 

w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

 

5.4.6.3. Badania w czasie robót 

a. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególności jej marki i konsystencji, 

powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

b. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

 

5.4.6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie : 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży, 

- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

 

5.4.7. OBMIAR ROBÓT 

5.4.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne". 

 

5.4.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

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

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię tynków stropów 

płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą w metrach kwadratowych ich 

rzutu. 

 

5.4.7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

5.4.8. ODBIÓR ROBÓT 

5.4.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano „Wymagania ogólne". 

 

5.4.8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć. 

 

5.4.8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 

tynk nie powinien zostać odebrany. W takim przypadku należy tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 

5.4.8.4. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m 

wysokości, 

poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 
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Niedopuszczalne są następujące wady: 

-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni itp., 

-trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

-odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 

5.5.   PODŁOŻA I POSADZKI, OKŁADZINY PODŁOGOWE  

5.5.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży i posadzek, 

które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 

 

5.5.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robot.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 

podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu. 

 

5.5.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

- posadzki z wykładzin  z wywinięciem na ściany na wys. 10 cm  

- posadzki płytkowej z kamieni sztucznych GRES- płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną, 

- warstwy samopoziomującej i wyrównawczej, 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 

pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 

 

5.5.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej OST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 

z OST . 

 

5.5.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi 

nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 

wykonywaniu robot określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 

zgodność z dokumentacją kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

5.5.6. Materiały 

5.5.6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 

 

- Preparat gruntujący do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego, 

nasiąkliwych elementów kamiennych oraz podłoży wykonanych z materiałów ceramicznych (np. murów ceglanych) 

i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynków mineralnych. Doskonale nadaje się do gruntowania podłoży pod farby 

silikonowe. Może być także stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynków mineralnych i akrylowych 

oraz starych, silnie przylegających do podłoża powłok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniając ich 

kolor; można go stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to bezbarwny roztwór dyspersji silikonowej w 

rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podłoże reaguje ze składnikami powietrza i wodą zawartą w porach 

materiału. W wyniku tej reakcji obniżony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podłoża, dzięki czemu 

zabezpieczona powierzchnia nie przyciąga zanieczyszczeń, a woda z opadów atmosferycznych spływa po niej w 

sposób swobodny, dodatkowo ją oczyszczając. Roztwór penetruje w głąb materiału, zapewniając mu jednocześnie 

wysoki poziom paroprzepuszczalności. Po zastosowaniu na podłożu jest odporny na alkalia, kwaśne deszcze, 

promieniowanie UV, agresywne środowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C. 
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- Gładź cementowa. Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, 

 

- Płytki – gresy. Należy stosować płytki ceramiczne piątej klasy twardości o przeciwopoślizgowej powierzchni, na 

schodach zewnętrznych ceramiczne terakotowe i gresy. Właściwości płytek podłogowych terakotowych 

- wymiary 30 x 30 

- antypoślzgowość R9 

- ścieralność 3, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość ± 1,5 mm, 

- grubość ± 0,5 mm, 

- krzywizna 1,0 mm 

Gresy wymagania dodatkowe: 

- twardość wg skali Mahsa 8, 

- ścieralność V klasa ścieralnośći, 

- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

- stopnice schodowe, 

- listwy przypodłogowe, 

- kątowniki, 

- narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość ± 1,5 mm, 

- grubość ± 0,5 mm, 

- krzywizna 1,0 mm 

 

- Listwy cokołowe z glazury. Listwy ceramiczne używane są w pomieszczeniach o zawyżonych wymaganiach 

sanitarnych, z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej. W zależności od obciążenia 

zastosowane powinny być płytki 8,12,16,18 mm. Stosowanie płytek cieńszych ze względu na słabą wytrzymałość 

nie jest dopuszczone.  

 

- Klej do płyt i płytek. Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do 

podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny. 

 

- Zaprawa fugowa. Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy 

dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne. 

 

- Silikon do fug. Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony z dodatkiem 

środka grzybobójczego w kolorze fugi. 

 

- Listwy wykończeniowe. Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne nakorozję, trwałe 

oraz posiadać przeciwpoślizgowe wykończenia. Wymienione listwy muszą być przeznaczone do obciążeń 

planowanym w poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 

 

- Zaprawa samopoziomująca. Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 

MPa , kompatybilną z pozostałymi produktami (np. klejem). 

 

- Wykładziny  PCV  z wywinięciem na ściany na wys. 10 cm. Kolory zastosowanej wykładziny do ustalenia ze 

Zleceniodawcą. 

 

5.5.7.  Sprzęt 

5.5.7.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST . 

 

5.5.7.2.  Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 

(mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 
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Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów, 

- wyciągiem budowlanym 

- drobnym sprzętem pomocniczym. 

Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 

- wałki dociskowe, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

-  mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 

- pojemniki do kleju, 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

 

5.5.8. Transport 

5.5.8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST. 

 

5.5.8.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię budowlaną w 

czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 

 

5.5.8.3. Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 

wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie -płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych 

w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 

 

5.5.9.  Wykonywanie robót 

5.5.9.1.  Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 

 

5.5.9.2. Wykładziny PCV 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

-wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 

dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

2) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta 

powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

3) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 

przewiewem. 

 

5.5.9.3. Posadzki z terakoty, gresu 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób 

układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość większa 

niż połowa płytki. 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 wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być 

przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego 
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narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią 

pacy a następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna 

być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 

płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie 

wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości 

zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

- 50 x 50 mm – 3 mm 

- 100 x 100 mm – 4 mm 

- 150 x 150 mm – 6 mm 

- 200 x 200 mm – 6 mm 

- 250 x 250 mm – 8 mm 

- 300 x 300 mm – 10 mm 

- 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 

okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża 

oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki 

od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ja 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 odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 

przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki 

zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej 

powinna pod cała powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia 

powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki 

dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm – około 2 mm 

- od 100 do 200 mm – około 3 mm 

- od 200 do 600 mm – około 4 mm 

- powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 

wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po 

ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. 

Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i 

zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 

płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W 

przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym 

pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle 

i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża zaprawę 

można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje 

się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 

temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 

zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 

brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 

spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

Przed przystąpieniem do układania posadzek należy: 

 

a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy, 

 

b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie cementu, w trakcie 

robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 stopni C, 

 

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być wykonana szczelina 

dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodo rozdziału, 
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d) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać niezwłocznie w trakcie 

wykonywania posadzki, 

 

e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopuszczalne 

odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym 

miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty, 

 

f) 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 w przypadku płytek gatunku pierwszego, 

- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

 

f) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 

 

g) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu utrzymania 

oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe, 

 

h) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm - około 2 mm, 

- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 

- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 

- powyżej 600 mm - około 5 –20 mm, 

 

i) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 100 mm; cokoły 

powinny być trwale związane z posadzką, 

 

j) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch odmiennych posadzek – 

posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie, 

 

k) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk 

wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować 

specjalne wkładki. Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie powyższych czynności 

powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

 

 

5.5.9.4. Preparat gruntujący 

Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy pędzla lub 

wałka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasiąkliwych podłożach) lub 

malowania, np. farbą silikonową można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwypreparatu, czyli po 

około 6 godzinach. Preparatu nie należy używać na podłożach, w których w układzie warstw (na głębokości 

penetracji preparatu) znajduje się materiał nieodporny na rozcieńczalnik organiczny, np. styropian znajdujący się pod 

warstwą zbrojącą w systemie ociepleń. W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia należy wietrzyć, aż do 

zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiać otwartych pojemników. 

 

5.5.10. Kontrola jakości wykonania robót 

5.5.10.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich 

elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- dostaw materiałów, 

- badanie podłoży i podkładów, 

- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 
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5.5.10.2. Dokładność wykonania, tolerancje 

- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 

- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 2mm, 

- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 

- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny poziomej nie 

przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 

5.5.10.3. Pozostałe wymagania 

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

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

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

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

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

- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 

5.5.10.4. Wymogi szczegółowe 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 

postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 

Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami OST. 

W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 

- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych Robót. 

- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 

- dokładność i staranność wykonania 

- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw 

 

5.5.10.5. Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin 

 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać materiały, które 

będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały i, kompozycje klejące, jak również 

materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat 

lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-

metrowąłatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 

- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych dokonując 

pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją 

projektową i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 

robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 

 

5.6.   ROBOTY MALARSKIE  

Zakres robót: 

- zagruntowanie płynem wzmacniającym 

- malowanie ścian farbą akrylową białą 
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Zakłada się, że roboty będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne 

i przeszkolone zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt. 

Materiały: 

- farba emulsyjna akrylowa lub silikonowa kolorowa 

- farba olejna 

- rozpuszczalnik 

- środki gruntujące 

Sprzęt: 

- szczotki, pędzle, wałki, szpachelki i drabiny malarskie 

Warunki wykonania robót: 

Przygotowanie podłoża: 

- zagruntowane płynem wzmacniającym podłoże. 

- elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, rdzy i plam tłuszczu. 

Kontrola podłoży pod malowanie: 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100/1970. Wygląd 

powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub 

sztucznym. 

Warunki prowadzenia robót malarskich: 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom. Bezpośrednio przed użyciem należy 

sprawdzić: 

- czy wykonawca dostarczył deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednia normą lub 

aprobatą techniczną, termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, wygląd zewnętrzny farby w każdym 

opakowaniu. Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 

kolorze i konsystencji mieszaninę. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy odpowiednio 

zabezpieczyć i osłonić. Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcia na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla ; nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłoki i 

odstawania od podłoża ; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża , 

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 

Warunki odbioru robót : 

Kontrola jakości robót 

Zakres kontroli i badań 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 oC 

i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65 %. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzanie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzanie zgodności barwy i połysku 

- sprawdzanie odporności na wycieranie 

- sprawdzanie przyczepności powłoki 

- sprawdzanie odporności na zmywanie 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań. Jeżeli badania 

wymienione wyżej dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. W 

przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianym nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały 

wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu 

w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do 

zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a 

wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań. 

 

 

5.7.  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI DRZWIOWEJ 

5.7.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania, wbudowania i odbioru stolarki budowlanej 

drzwiowej podczas robót związanych z dostosowaniem gminnego lokalu usługowego do potrzeb dziennego domu 

„SENIOR+”. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 



34 

 

5.7.1.2. Zakres stosowania SST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

budowlanych. 

 

5.7.1.3. Zakres robot objętych SST 

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

stolarki okiennej i drzwiowej: 

- osadzenie nowych ościeżnic optymalnych wymiarowo do danego  otworu  drzwiowego z uszczelnieniem styku 

ościeżnic z murem pianką uszczelniającą; 

- osadzenie drzwi z odpornością p.poż. wg. zaleceń producentów;  

 

5.7.1.4. Określenia podstawowe 

5.7.1.4.1. Skrzydło- ruchoma część drzwi zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w otworze budowlanym. 

5.7.1.4.2. Ościeżnica- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 

budowlanym 

5.7.1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami w SST ”Wymagania ogólne”. 

 

5.7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST ”Wymagania ogólne”. 

Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która powinna zawierać: 

- wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy, wymiary główne (zestawienie stolarki w projekcie budowlanym); 

 

5.7.2. MATERIAŁY 

5.7.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST ”Wymagania 

ogólne”. 

 

5.7.2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki są: 

- ościeżnice oraz skrzydła w okleinie drewnopodobnej w kolorze uzgodnionym z inwestorem; 

- Skrzydła wraz z ościeżnicami w przypadku stolarki p.poż.; 

Stolarka drzwiowa powinna spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczególnych norm, a 

także posiadać atest producenta. 

  

5.7.3. SPRZĘT 

5.7.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ‘Wymagania ogólne”. 

 

5.7.3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji 

- wiertarka 

- poziomica 

- inne drobne narzędzia 

 

5.7.4. TRANSPORT 

5.7.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 

 

5.7.4.2. Transport materiałów 

Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi środkami 

transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź uszkodzeniem w czasie transportu. 

 

5.7.5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST ‘Wymagania ogólne”. 
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5.7.5.1. Montaż stolarki drzwiowej 

Ościeżnice drewniane należy mocować do muru za pomocą kotew stalowych odpowiednich co do długości 

w zależności od rodzaju ościeżnicy i materiału ściany. Odległość między punktami mocowania ościeżnicy nie 

powinna być większa niż 75cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30cm. 

Dla stolarki należy spełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilości kotew i łączników. 

Kotwy w ościeżnicach PCV powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu i nadproża był mniejszy niż 

25cm, a ich rozstaw  mniejszy niż 80cm. 

Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając odpowiednio ościeżnicę  

przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając taśmą ochronną. Producent stolarki dostarcza 

szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów. 

Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco: 

- wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na piankę 

- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę 

- zamocować ościeżnicę w kotwach 

- założyć skrzydła  

- wypełnić szczelinę pianka 

- wykonać zalecenia dotyczące wymagań p.poż. 

 

5.7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.7.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje zarówno, co do 

odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, ze profil sam w sobie nie powinien być 

odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego laty pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy wyższych 

do 1,5mm. zaś odchyłki montażowe nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr. Ościeżnice 

drewniane  winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscu połączeń z murem. Odchylenie od 

pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3 mm na całą 

ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe jak 3 mm. Zamknięte skrzydła okienne nie powinny 

przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych luzów. Otwarte okienne nie mogą się same zamykać. Okucia 

elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Szczelność stolarki sprawdza się przez włożenie w 

dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę a ramiaka paska papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu  

pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, drzwi uznaje się za szczelne. Kontrolę jakości montażu stolarki 

przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta. 

 

5.7.7. OBMIAR ROBÓT 

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

Jednostka obmiarową jest: 

- stolarka drzwiowa -szt /dla danego wymiaru/, lub m2; 

 

5.7.8. ODBIÓR ROBÓT  

5.7.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją  kosztorysową /przez porównanie/ 

-  sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie 

- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze /pkt.5.7.6.2. SST/ 

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/  

 

5.7.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. Podstawą płatności 

robót murowych jest kosztorys  ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną za jednostkę obmiaru danego typ robót. 

 

5.7.10. Przepisy związane 

5.7.10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
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5.8.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 5.8.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 

elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robót remontowych.  

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 wszystkich robót elektrycznych przewidzianych w projekcie 

budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót 

elektrycznych, wykonywanych na miejscu. Roboty elektryczne obejmują wykonanie wewnętrznej instalacji 

elektrycznej oświetlenia i gniazd w/ w budynku.  

 

5.8.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót elektrycznych:        

-     wewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia budynku, 

-     wewnętrzna instalacja elektryczna gniazd budynku, 

-     wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty elektryczne, jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na rysunkach oraz w 

opisie technicznym w projekcie budowlanym. 

 

5.8.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i OST. 

5.8.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych w/w 

budynku i linii kablowej:  

-     przygotowanie i układanie przewodów instalacji, 

-     montaż osprzętu instalacji elektrycznej, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.8.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Harmonogram i kolejność prac elektrycznych. 

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykaz użytych materiałów. 

4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części   

    opracowania. 

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  

    opracowania.  

 

5.8.2. Materiały  

5.8.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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5.8.2.2 Przewody  

Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w robót muszą posiadać na swoich izolacjach zewnętrznych 

cechę rozpoznawczą producenta oraz odpowiednie symbole literowe zawierające informacje o konstrukcji 

przewodu, zastosowanych materiałach i jego parametrach technicznych. Izolacja na nich musi być cała, nie może 

być na niej przecięć, przetarć i innych uszkodzeń mechanicznych. 

 

5.8.2.3 Osprzęt instalacji elektrycznej. 

Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe, łączniki klawiszowe, 

bezpieczniki, wyłączniki różnicowo- prądowe, itp. muszą posiadać atesty dostarczane wraz z elementami przez 

producentów. 

 

5.8.2.4 Rozdzielnia 

Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spełniać warunki zawarte w projekcie 

budowlanym, obudowa i jej wyposażenie muszą posiadać atesty dostarczone przez producentów. 

5.8.2.5 Materiały pomocnicze. 

- śruby stalowe z kołkami rozporowymi, 

- puszki podtynkowe PCV, 

- kostki do łączenia poszczególnych odcinków przewodów. 

Wszystkie wymienione materiały muszą posiadać odpowiednie atesty dostarczone przez producenta.  

 

5.8.3.  Sprzęt 

  

5.8.3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

 

5.8.3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót elektrycznych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 

inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

5.8.4.  Transport  

5.8.4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

 

5.8.4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót elektrycznych można 

przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

5.8.5 Wykonanie robót  

5.8.5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

5.8.5.2. Wewnętrzne instalacje elektryczne. 

W pierwszej kolejności należy wytyczyć trasy, którędy przewody instalacji będą przebiegać oraz 

wyznaczyć zgodnie z dokumentacją miejsce usytuowania RG.  

Trasy ułożenia przewodów powinny przebiegać w liniach prostych równoległych i prostopadłych do 

krawędzi ścian i stropów. Złącza powinny być umieszczone w miejscach dostępnych dla dozoru i obsługi, chronione 

przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi oraz dostępem osób trzecich. W instalacji elektrycznej należy 

zastosować wyodrębnione obwody oświetlenia górnego, gniazd wtyczkowych ogólnodostępnych oraz gniazd 
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wtyczkowych urządzeń zainstalowanych na stałe (dla odbiorników o mocy 2 kW i więcej). W instalacji elektrycznej 

należy  zainstalować ochronę przepięciową. Obwody odbiorcze powinny być tak podłączone do wewnętrznej linii 

zasilającej, aby obciążenia poszczególnych faz  były możliwie jednakowe, nie wywołujące niedopuszczalnej 

asymetrii napięć. Każde odgałęzienie musi być wyposażone w zabezpieczenie nadprądowe umieszczone w RG.  

 

5.8.6. Kontrola jakości robót  

 

5.8.6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.8.6.2.  Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej należy przed przekazaniem ich do  

      eksploatacji przygotować do sprawdzenia i prób. Wszelkie elementy instalacji podlegają  

      sprawdzeniu w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją techniczną, 

- poprawności montażu, 

- kompletności wyposażenia, 

- poprawności oznaczenia, 

- braku widocznych uszkodzeń, 

- należytego stanu izolacji, 

- atestów producentów wszystkich zastosowanych wbudowanych  elementów instalacji. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem 

organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 

5.8.7. Obmiar robót  

  

5.8.7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 

do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 

 

5.8.7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 mb ułożonego przewodu; 

- 1 kpl. zamontowanej oprawy, urządzeń zabezpieczających; 

 

5.8.8.  Odbiory robót i podstawy płatności  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. Do odbioru robót 

należy przedłożyć: 

- dokumentację powykonawczą, 

- protokoły pomiarów, w tym skuteczności ochrony od porażeń i rozkładu natężenia  oświetl., 

- protokoły prób i pomiarów urządzeń tego wymagających, 

-     protokół z 72 – godzinnej próby działania urządzeń tego wymagających. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

 Ceny jednostkowe obejmują: 

-     Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych elementów instalacji, 

-     wewnętrzne instalacje elektryczna oświetlenia budynku, 

-     wewnętrzna instalacja elektryczna gniazd budynku, 

-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    

   własnością wykonawcy – materiałów z placu budowy.  
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5.8.9. Przepisy i dokumenty związane 

5.8.9.1 Związane normatywy 

- Zarządzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie warunków dostarczania energii 

elektrycznej, 

- Zarządzenie ministra energetyki i górnictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinna 

odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, 

- Zarządzenie ministra górnictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń 

energetycznych. 

 

5.8.9.2 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 

szczególności: 

PN-91/ E – 05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. 

PN-93/ E – 05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

PN-91/ E – 05009/1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot, wymagania 

podstawowe. 

PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie. 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – projektowanie i budowa. 

 

5.9.  INSTALACJE WOD.-KAN., C.O., WENTYLACJI 

 

5.9.1. Szczególne zasady wykonania robót  

Montaż instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych  

 

5.9.1.1. Instalacja wodociągowa  
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne montuje się zazwyczaj jednocześnie. Montaż przewodów 

wodociągowych obejmuje zainstalowanie poziomów. Przewody poziome montuje się w kierunku od wodomierza do 

poszczególnych pionów, ze spadkiem ok. 0,3% do wodomierza. W pierwszej fazie montażu poziomy podwiesza się 

prowizorycznie do zamontowanych uprzednio uchwytów lub haków, zaś w końcowej fazie montażu mocuje się je 

trwale. Przy montażu poziomów szczególną uwagę należy zwrócić na położenie armatury zaporowej w miejscach 

łatwo dostępnych dla eksploatacji.  

Przewody pionowe montuje się odcinkami obejmującymi jedną kondygnację. Każdy odcinek obejmuje 

odgałęzienia do podłączenia armatury. Szczególnie istotny jest montaż pierwszego (od dołu) odcinka w taki sposób, 

aby odgałęzienia wypadły w miejscu projektowanym. Odcinek ten będzie pełnić rolę bazy wymiarowej dla montażu 

dalszych odcinków. W miejscach przejść pionów poziomych i odgałęzień przez stropy i ściany powinny być 

zamontowane tuleje, przy czym połączenia rur nie mogą wypadać w tulejach. Podobnie jak poziomy, przewody 

pionowe i odgałęzienia powinny być zamocowane do ścian za pomocą haków i uchwytów. Przy montażu należy 

zwracać uwagę na zachowanie minimalnych odległości od innych instalacji w budynku. Przewody wodociągowe nie 

powinny być prowadzone nad przewodami centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu i elektrycznym. Minimalna 

odległość przewodów wodociągowych od kabli elektrycznych wynosi 0,5 m przy prowadzeniu równoległym i 0,05 

m przy krzyżowaniu, zaś od przewodów gazowych 0,15 m. Rurociągi wody zimnej i ciepłej izolować otulinami 

Thermaflex.  

 

5.9.1.2. Próba szczelności instalacji wodociągowej  
Przeprowadzenie prób szczelności polega na napełnieniu instalacji wodą (od dołu przy otwartych 

najwyższych zaworach czerpalnych) z prowizorycznego połączenia, a następnie na podniesieniu ciśnienia za pomocą 

pompy probierczej z manometrem do wysokości wyższej o 0,2 MPa od ciśnienia w sieci miejskiej w miejscu 

podłączenia instalacji. Instalację uważa się za szczelną jeżeli manometr kontrolny nie wskaże spadku ciśnienia 

wyższego od 5% w ciągu 20 minut, a optyczna kontrola szczelności połączeń i armatury nie wskazuje wycieków 

wody. Próbę szczelności przeprowadza się komisyjnie, zaś jej wynik rejestruje się w formie protokołu. Po 

zakończeniu próby szczelności opróżnia się instalację z wody.  
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5.9.1.3. Instalacja kanalizacyjna  

Prowadzenie przewodów Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 

"Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Projektowanie instalacji powinno być zgodne z 

zaleceniami normy PN-92/B-01707 "Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Przewody 

kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody powinno 

się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny być 

prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami 

elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m 

mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. 

Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować 

podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po 

ścianach albo w bruzdach lub kanałach pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne 

wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy 

ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona 

materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.  

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą 

łączyć się dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść 

wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego 

montaż przewodów; powinny wynosić minimum 2% Technika montażu i mocowania rur zależy od rodzaju 

używanego materiału. Rury żeliwne uszczelnia się przez ułożenie i ubicie w 2/3 długości kielicha sznura 

smołowanego oraz wypełnienie pozostałej 1/3 długości kielicha szczeliwem. Rury kamionkowe uszczelnia się przez 

ułożenie i ubicie w kielichu sznura smołowanego z kitem asfaltowym. Połączenie takie jest szczelne i elastyczne. 

Rury z PVC łączy się na wcisk przy zastosowaniu gumowych pierścieni uszczelniających lub przez klejenie. Aby 

połączyć instalację kanalizacyjną wykonaną z rur tworzywowych z instalacją żeliwną, należy w część kielichową do 

łącznika z uszczelką manszetową włożyć bosy koniec rury żeliwnej. Średnice wewnętrzne manszet dołącznika 

dostosowane są do średnic zewnętrznych rur żeliwnych. Alternatywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie 

dołącznika z kielichem z uszczelką manszetową. Aby połączyć kielichową rurę żeliwną z rurą z tworzywa, należy w 

kielich żeliwny włożyć uszczelkę manszetową, a do jej wnętrza wprowadzić bosy koniec rury tworzywowej.  

 

5.9.1.4. Montaż syfonów odpływowych  
Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i złączek 

przejściowych. W kielich złączki kolanowej/ przejściowej należy włożyć manszetę (w zależności od średnicy 

zewnętrznej rury odpływowej syfonu można wykorzystać manszety o średnicy wewnętrznej 32, 40 lub 50 mm). 

Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części manszety Środkiem poślizgowym wsunąć w środek rurę 

odpływową syfonu. Istnieje również możliwość alternatywnego połączenia instalacji z rurą odpływową syfonu: z 

kielicha kolana lub trójnika o średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę wargową, a w to miejsce należy włożyć 

jedną z manszet.  

 

5.9.1.5. Rury wywiewne  

Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 

1,0 m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno się wprowadzać do 

przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i 

spalinowych. Jedna rura wentylacyjna może obsługiwać kilka pionów. Przekrój takiej rury nie powinien być 

mniejszy niż 2/3 sumy przekrojów wentylowanych przez nią pionów.  

 

5.9.1.6. Zawory napowietrzające  

Zawory napowietrzające stosuje się w celu dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza do instalacji 

kanalizacyjnej. Ze wzglądu na to, iż zawory nie pozwalają na wydostawanie się z instalacji tzw. gazów kanałowych, 

mogą być montowane wewnątrz pomieszczeń jako zakończenie pionów kanalizacyjnych lub stanowić 

napowietrzenie dla niekorzystnie położonych przyborów. Zawory powietrzne to elementy instalacji kanalizacyjnej 

zastępujące tradycyjne rury wywiewne instalowane na pionach. Pozwalają one zakończyć piony kanalizacyjne 

wewnątrz budynku, co w konsekwencji daje oszczędność zarówno materiałów instalacyjnych używanych do 

montażu, jak i kosztów robocizny związanych z pracami dekarskimi. Korzyści pojawiają się także w samej 

eksploatacji instalacji kanalizacyjnej: wyeliminowane jest ryzyko przecieków z dachu spowodowanych złym 

uszczelnieniem rury wywiewnej, a także wyeliminowana jest możliwość wadliwej pracy instalacji wynikłej z 
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zamarzania ścieków przy niskiej temperaturze otoczenia. Zawory powietrzne umożliwiają łatwy dostęp do pionu 

kanalizacyjnego w razie jego zablokowania. Zawory powietrzne można montować powyżej ostatniego przyboru na 

pionie kanalizacyjnym. W przypadku zastosowania zaworów na większej ilości pionów, zawsze jeden pion na pięć, a 

także ostatni pion na każdym przewodzie odpływowym (licząc od przykanalika) musi być wentylowany tradycyjnie 

(rurą wywiewną). W zależności od zastosowanego zaworu, można je stosować na pionach kanalizacyjnych w 

budynkach do wysokości czterech - Mini Vent lub pięciu kondygnacji - Maxi Vent. Oprócz powyższych zastosować 

zawory można również stosować do punktowych napowietrzeń (np. instalacja umywalek, misek ustępowych) w 

budynkach mieszkalnych, gdzie duży przepływ ścieków, a także długość podejścia może powodować zasysanie 

wody z syfonów.  

Przy braku odpływu ścieków w instalacji panuje ciśnienie atmosferyczne lub minimalne nadciśnienie (nie 

przekraczające 40 Pa) związane z wydzielaniem się gazów. Zawór jest zamknięty. W chwili wystąpienia spływu 

ścieków w instalacji powstaje podciśnienie, które podnosi membranę zaworu, wpuszczając do kanalizacji powietrze 

aż do momentu wyrównania ciśnień pomiędzy wnętrzem instalacji a otoczeniem. Wówczas membrana opada 

zamykając zawór. Zawór pozostaje zamknięty aż do ponownego wystąpienia równicy ciśnień pomiędzy instalacją i 

otoczeniem Zawory najczęściej stosuje się w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada poniżej 0°C. W 

przypadku lokalizacji zaworu w pomieszczeniach nieogrzewanych lub poza pomieszczeniami (np.: w zewnętrznych 

ścianach budynku - w skrzynce z kratką wentylacyjną) zawór należy zabezpieczyć przed zamarznięciem 

pozostawiając na nim górną część opakowania styropianowego. Zawory Mini Vent i Maxi Vent mogą pracować w 

zakresie temperatur powietrza od -20°C do +60°C. Zawory napowietrzające umieszczane na pionach wewnątrz 

budynku należy montować na poddaszu lub w innym pomieszczeniu, w którym zapewniony będzie niezakłócony 

dopływ powietrza do zaworu. Jeżeli miejsce montażu zaworu jest zabudowane, należy wyposażyć je w otwór 

wentylacyjny. Zawory napowietrzające Mini Vent i Maxi Vent można montować w pomieszczeniach toalety, 

łazienki lub pralni, pod warunkiem, iż będą one dostępne w celu dokonania przeglądu zaworu.  

W pomieszczeniach, w których zamontowany jest wpust podłogowy, zawór powietrzny należy umieścić co 

najmniej 35 cm ponad powierzchnią podłogi tak, aby nie dopuścić do jego zabrudzenia i zapobiec wypływaniu przez 

niego ścieków. Zawory należy zawsze montować pionowo. Minimalna wysokość od zaworu do najwyżej 

położonego przelewu powinna wynosić min. 10 cm dla zaworu Mini Vent i min. 15 cm dla zaworu Maxi Vent.  

 

5.9.1.7. Montaż przyborów sanitarnych i armatury  
Ostatnią fazą budowy instalacji jest montaż przyborów sanitarnych i armatury czerpalnej. Sposób ustawienia 

przyborów sanitarnych wynika z funkcjonalności pomieszczenia. Przybory sanitarne mogą być montowane na 

ścianie (umywalki, zlewozmywak) lub ustawiane na podłodze (wanny, miski ustępowe, bilety).  

Przybory przeznaczone do zawieszenia na ścianie montuje się na wspornikach wykonywanych fabrycznie i 

dostarczanych wraz z przyborami lub na wspornikach wykonywanych w trakcie budowy z rur lub kształtowników. 

Przybory mogą być również umocowane za pomocą śrub wkręcanych w kołki drewniane osadzone w ścianie na 

zaprawie cementowej. Ciężkie przybory mogą być ponadto podparte z przodu dodatkowym wspornikiem. Armatura 

czerpalna jest montowana w powiązaniu z przyborami sanitarnymi. Stosowane są dwa sposoby instalowania 

armatury: na ścianie nad przyborem lub na obrzeżu przyboru. Końcowymi etapami montażu instalacji są próby 

działania. Część prób przebiega komisyjnie i ich wyniki rejestruje się w formie protokołu. W instalacji 

wodociągowej końcowym etapem montażu jest próba szczelności.  

 

5.9.1.8. Ograniczenia emisji hałasu w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych  

Aby ograniczyć emisję hałasu w instalacjach wodociągowej i kanalizacyjnej zaleca się:  

• ograniczenie prędkości przepływu wody w instalacji wodociągowej do maksymalnie 1 m/s;  

• stosowanie podkładek elastycznych do mocowania przewodów do konstrukcji; Zapewnienie takich warunków 

pracy pionów kanalizacyjnych, w których nie będą występowały podciśnienia:  

• stosowanie elastycznych podłączeń syfonów z podejściami;  

• stosowanie podkładek i elastycznych połączeń eliminujących w poważnym stopniu skutki wibracji urządzeń (np.: 

pomp).  

 

5.9.2. Kontrola jakości robót  

5.9.2.1. Zasady ogólne kontroli jakości  

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

 

5.9.2.2. Szczególne zasady kontroli jakości  

Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące czynności kontrolne  
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• kontrola jakości ułożenia rur • kontrola jakości montażu przyborów  

• próby szczelności Wyniki prób porównać z zaleceniami producentów i wymogami norm  

 

5.9.3. Obmiar robót 

Obmiar robót wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych. Zasady przedmiarowania i zakres prac objętych pozycją obmiarową wg:  

• zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z późniejszymi zmianami ),  

• Opracowanie przedmiaru wg rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 

2001roku w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.  

 

5.9.4. Odbiór robót  

5.9.4.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

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

 

5.9.4.2. Szczególne zasady odbioru robót  

Zakończeniem robót przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbiór. Odbiór polega na 

sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i może być eksploatowana zgodnie z jej 

przeznaczeniem. Rozróżnia się odbiory częściowe i końcowe.  

Odbiór końcowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami częściowymi, w trakcie budowy. Odbiory 

częściowe dotyczą fragmentów instalacji, które ulegają zakryciu przed zakończeniem robót. Komisji prowadzącej 

odbiór częściowy należy przedstawić następujące dokumenty:  

• Projekt techniczny fragmentów instalacji stanowiących przedmiot odbioru z naniesionymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót  

• Dziennik budowy;  

• Protokoły prób szczelności przewodów;  

• Zaświadczenia (atesty) z przeprowadzonych badań jakości dostarczanych na budowę materiałów instalacyjnych. 

Komisja odbioru częściowego przeprowadza odpowiednie próby i badania odcinków instalacji i formułuje protokół 

odbioru częściowego. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:  

• Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

budowy  

• Dziennik budowy;  

• Protokoły odbiorów częściowych;  

• Protokoły prób szczelności i protokoły odbioru Dozoru Technicznego z atestami na zbiorniki ciśnieniowe;  

• Dokumentacje techniczno - ruchowe urządzeń z instrukcjami obsługi. Komisja odbioru końcowego (lub 

częściowego) przeprowadza badania:  

• Zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną;  

• Jakości zastosowanych materiałów;  

• Sposobu prowadzenia przewodów;  

• Ułożenia przewodów w gruncie;  

• Ułożenia przewodów na ścianach lub w bruzdach;  

• Prowadzenia i wykonania pionów, przewodów odpływowych i podejść;  

• Spadków przewodów;  

• Zamocowania przewodów;  

• Sposobu usytuowania przewodów i armatury;  

• Działania zamknięć wodnych i urządzeń spłukujących,  

• Szczelności armatury czerpalnej;  

• Wentylacji przewodów;  

• Szczelności pionów deszczowych i wewnętrznych. Szczegółowe wymagania i badania przy odbiorze zawierają 

normy: PN-81/B-10700.00, PN81/B-10700.01, PN-81/B-10700.02, Po przeprowadzeniu badań komisja odbioru 

formułuje wnioski w postaci protokołu stanowiącego podstawę do przejęcia instalacji wodociągowej i 

kanalizacyjnej.  

 

5.9.5. Podstawa płatności.  

5.9.5.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy płatności.  

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



43 

 

 

5.9.5.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności  
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera:  

• wykonanie robót przygotowawczych  

• wykonanie robót demontażowych  

• układanie rur instalacyjnych  

• montaż przyborów i grzejników 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST  

 

5.9.6. Literatura, normy i przepisy.  
-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

-PN-77/B-75700 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. Wspólne 

wymagania i badania.  

-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

-PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

-PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające PN  

 

5.9.7. Ogólne wymagania techniczne.  
-PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania 

koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych.  

-PN-78/M-75114 PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe 

i wannowe.  

-PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.  

-PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodomierzowych. 

Wymagania instalacyjne.  

-PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania.  

-PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, okładzinowe, normalno-średnicowe.  

-EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach wodociągowych spowodowanym 

przez obieg wsteczny.  

-PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika.  

-PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika.  

-PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wodomierze sprzężone. Wymagania.  

-PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.  

-PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  

-PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

-PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

-Dokumentacja projektowa 


