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1. Wst�p.  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna ST-00 Wymagania Ogólne, odnosi si� do wymaga�
wspólnych dla wszystkich wymaga� technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru 
robót, które zostan� wykonane podczas przebudowy i zmiany sposobu u�ytkowania 
poddasza budynku lekcyjnego na cele administracyjno-socjalne przy ul. Pozna�skiej 2 
w Kórniku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja stanowi podstaw� opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
dla robót budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót obj�tych Specyfikacja Techniczn�. 

Wymagania ogólne nale�y rozumie	 i stosowa	 w powi�zaniu z ni�ej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

- Roboty w zakresie wykonywania wymiany stropu drewnianego na strop stalowo-
ceramiczny oraz remont wi�
by dachowej 

- Roboty izolacyjne  
- Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
- Roboty wyko�czeniowe - roboty elewacyjne 
- Wewn�trzna instalacja wod.-kan. i c.w.u. 
- Instalowanie centralnego ogrzewania 
- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 

U�yte w ST i wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie	 w ka�dym przypadku 
nast�puj�co: 

Dziennik Budowy – okre�la Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pa
dziernika 
2015 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz.1775) 
In�ynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych  
( wyznaczone przez Zamawiaj�cego, o których wyznaczeniu poinformowany jest 
 Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona  
do kierowania i wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksi�ga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami  
słu��cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze�, 
szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w ksi�dze Obmiarów podlegaj�
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

Materiały – wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacj�  
Projektow� i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
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Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez  
Inspektora, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 

 zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji 
 Projektowej. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który 
wskazuje lokalizacj� i charakterystyk� obiektu na podstawie którego obiekt b�dzie  
realizowany. 

Przedmiar robót – kosztorys �lepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do  
wykonania z podaniem ich ilo�ci. 

Teren budowy – teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim robót. 

Odpowiednia (bliska) zgodno�� – zgodno�	 wykonywanych robót z dopuszczonymi  
tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony – z przeci�tnymi  
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

Rysunki – cz��	 Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj�, charakterystyk�  
i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 

Przeszkoda naturalna – element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie w  
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania  
budowlanego, na przykład droga, kolej, ruroci�g itp. 

Plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia – okre�la Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania  
zagro�eniom zwi�zanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób post�powania w 
przypadku wyst�pienia tych zagro�e�. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�	 wykonywania robót, bezpiecze�stwo wszelkich 
czynno�ci na terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�	 z 
dokumentacj� projektow�, Specyfikacj� Techniczn� wykonania i odbioru robót budowlanych 
(ST). 

1.6. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w warunkach Umowy przeka�e Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy, jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz komplet Specyfikacji 
Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�	 za ochron� przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili ko�cowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt. 

1.7. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
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- 1 egzemplarz projektu budowlano-wykonawczego na Roboty obj�te Kontraktem 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobran�owe powykonawcze w ilo�ci 
uzgodnionej z Inspektorem. 

1.8. Zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Wykonawcy stanowi� cz��	 Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
cho	by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa	 bł�dów lub uproszcze� w Dokumentach 
Kontraktowych i Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi	 Inspektora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbie�no�ci opis wymiarów 
wa�niejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały b�d� zgodne z Dokumentacj� Projektow� i ST.  
Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 
których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli musz� by	 jednorodne i wykazywa	 blisk� zgodno�	
z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza	 dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z 
Dokumentacj� Projektow� lub ST i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�	 elementu budowli, 
to takie materiały b�d� niezwłocznie zast�pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Przed przyst�pieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 
projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzgl�dnieniem s�siednich posesji. 
Fakt przyst�pienia do Robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem przez 
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilo�ciach oraz tre�ci okre�lonych 
przepisami. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej 
zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w Cen� Kontraktow�. 
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, a� do jego zako�czenia i odbioru ko�cowego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa	 tymczasowe urz�dzenia 
zabezpieczaj�ce w tym: ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj�cych przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In�ynierem.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e     
wł�czony jest w cen� kontraktow�.  

    1.9. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 

 Wykonawca ma obowi�zek zna	 i stosowa	 w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie podejmowa	 wszelkie 
uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych ochrony 
�rodowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika	 uszkodze� lub 
uci��liwo�ci dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikaj�cych z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu 
działania. 
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  1.10. Ochrona przeciwpo�arowa. 

Wykonawca b�dzie przestrzega	 przepisów ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca b�dzie 
utrzymywa	 sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
                 

  1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Nie dopuszcza si� do u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu  
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 
wi�kszym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia, wydane  
przez uprawnion� jednostk�, jednocze�nie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych    
materiałów na �rodowisko.   
Materiałów, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich 
szkodliwo�	 zanika (np. materiały pylaste) mog� by	 u�yte pod warunkiem przestrzegania  
wymaga� technologicznych wbudowania. 
Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma	 zgod� na u�ycie 
tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej. 
Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a  
ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiaj�cy. 

   
   1.12. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochron� budowli, za ochron� instalacji na powierzchni ziemi  
i za urz�dzenia podziemne, takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich  
władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych  
instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci	 w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maj� by	 wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i  
urz�dze� podziemnych na terenie budowy i powiadomi	 Inspektora i władze lokalne o  
zamiarze rozpocz�cia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej  
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca b�dzie odpowiada	 za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach  
dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego 
Wykonawca b�dzie realizowa	 roboty w sposób powoduj�cy minimalne niedogodno�ci dla 
mieszka�ców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie 
prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca. 
  

  1.13. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów. 

Wykonawca stosowa	 si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie 
materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od  
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władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym  
takim przewozie powiadamiał Inspektora.  
Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o  
uko�czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy i Wykonawca b�dzie odpowiadał za  
napraw� wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

  1.14. Bezpiecze�stwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega	 przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy.  
W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba	, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych  
odpowiednich wymaga� sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz 
sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony zdrowia i �ycia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 
Wykonawca przed przyst�pieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowi�zany  
opracowa	 instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi	 z ni�  

             pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
Dla robót budowlanych stwarzaj�cych zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi, Kierownik 
budowy jest zobowi�zany sporz�dzi	 lub zapewni	 sporz�dzenie planu bezpiecze�stwa i 
ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� bezpiecze�stwa  
okre�lone powy�ej s� uwzgl�dnione w Cenie Umowy. 

   1.15. Ochrona robót. 
  
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia 
u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia zako�czenia robót 
przez Inspektora oraz b�dzie utrzymywa	 roboty do czasu ko�cowego odbioru.  
Utrzymywanie powinno by	 prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy  
były w zadowalaj�cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ko�cowego. 
Inspektor mo�e wstrzyma	 roboty, je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba  
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocz�	 roboty  
utrzymaniowe nie pó
niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

  1.16. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca jest zobowi�zany zna	 wszelkie przepisy wydane przez władze centralne 
            miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i  

b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas  
prowadzenia robót. 
Wykonawca b�dzie przestrzega	 praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za   
wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych  
urz�dze� lub metod i w sposób ci�gły b�dzie informowa	 Inspektora o swoich działaniach,  
przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. 

  1.17. Równowa�no�� norm i przepisów prawnych. 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s� konkretne normy i przepisy, które 
            spełnia	 maj� materiały, sprz�t i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, b�d�
            obowi�zywa	 postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
            norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
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  1.18. Wykopaliska. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto�ciowe, budowle oraz inne pozostało�ci o 
             znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b�d� uwa�ane za  
             własno�	 Zamawiaj�cego. Wykonawca zobowi�zany jest powiadomi	 Inspektora i   
             post�powa	 z zgodnie z jego poleceniami. Je�eli w wyniku tych polece� Wykonawca poniesie 
             koszty i/lub wyst�pi� opó
nienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiaj�cym i 
             Wykonawc� ustali wydłu�enie czasu wykonania robót. 

  1.19. Czasowe zaj�cie terenu poza liniami rozgraniczaj�cymi. 

Wykonawca jest zobowi�zany do poniesienia kosztów czasowego zaj�cia terenu dla celów 
             wykonania robót poza liniami rozgraniczaj�cymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za 
             zajmowanie terenu, dokonaniem niezb�dnych uzgodnie� z wła�cicielami terenu oraz do 
             przywrócenia go do stanu pierwotnego. 

2. Materiały. 

           Wszystkie zastosowane materiały musz� by	 zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach  
 budowlanych, wg której materiał nadaje si� do stosowania przy wykonywaniu robót  

budowlanych, je�eli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisj�  
Europejsk� w wykazie wyrobów maj�cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa, 
dla których producent wydał deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej 
albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, je�eli producent, 
maj�cy siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodno�ci i wydał, na  
swoj� wył�czn� odpowiedzialno�	, krajow� deklaracj� zgodno�ci z Polsk� Norm� wyrobu  
budowlanego albo aprobat� techniczn�. Ocena zgodno�ci obejmuje własno�ci u�ytkowe  
wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, maj�ce wpływ na spełnienie przez  
obiekt budowlany wymaga� podstawowych. 

    2.1. �ródła uzyskania materiałów. 

  Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe  
informacje dotycz�ce proponowanego 
ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodno�ci oraz  próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora. 
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego 
ródła nie oznacza 
automatycznie, �e wszelkie materiały z danego 
ródła uzyskaj� zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� materiałów w celu udokumentowania, 
�e materiały uzyskane z dopuszczonego 
ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie post�pu robót. 

    2.2. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

            Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostan� przez 
            Wykonawc� wywiezione z terenu budowy, b�d
 zło�one w miejscu wskazanym przez  

Inspektora. Je�eli Inspektor zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do innych  
robót, ni� te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewarto�ciowany (skorygowany) przez Inspektora. 
Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� niezbadane i nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i nie zapłaceniem. 
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     2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� one  
potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�	 i 
wła�ciwo�	 do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawc�. 

    2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 Je�li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�	 wariantowego zastosowania 
             rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
             zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed u�yciem materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li 
             b�dzie to wymagane dla bada� prowadzonych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by	 zmieniany bez zgody Inspektora. 

3. Sprz�t. 

           Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jako�	 wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien 
by	 zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada	 pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora. 
W przypadku braku ustale� w wy�ej wymienionych dokumentach sprz�t powinien by	
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajno�	 sprz�tu b�dzie gwarantowa	 przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym Umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by	  
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony 
�rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie  
sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca b�dzie konserwowa	 sprz�t jak równie� naprawia	 lub wymienia	 sprz�t 

             niesprawny. 
Je�li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�	 wariantowego u�ycia sprz�tu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska akceptacje przed u�yciem sprz�tu. 
Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora, nie mo�e by	 pó
niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania  
jako�ci i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostan� przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 
wpłyn� niekorzystnie na jako�	 wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych 
materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia	 prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umow�. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia	 wymagania dotycz�ce przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Wykonawca b�dzie utrzymywa	 w czysto�ci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy 
na własny koszt. 
Wykonawca zobowi�zany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi 
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszcze� nawierzchni dróg publicznych 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 

5. Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za 
jako�	 stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�	 z Dokumentacj�
Projektow�, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�	 za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow� lub przekazanymi na pi�mie 
instrukcjami Inspektora Nadzoru.  
Bł�dy popełnione przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan� usuni�te 
przez Wykonawc� na własny koszt, z wyj�tkiem, kiedy dany bł�d oka�e si� skutkiem bł�du 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi�mie przez Inspektora. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno�	. 
Decyzje Inspektora dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d�
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgl�dni wyniki bada�
materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki 
wpływaj�ce na rozwa�n� decyzje. 
Polecenia Inspektora b�d� wykonywane nie pó
niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym 
po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro
b� zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe 
koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jako�ci robót. 

    6.1. Program zapewnienia jako�ci. 

Wykonawca jest zobowi�zany opracowa	 i przedstawi	 do akceptacji Inspektora program 
             zapewnienia jako�ci. W programie zapewnienia jako�ci Wykonawca powinien okre�li	
             zamierzony sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i plan organizacji 
             robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jako�ci powinien zawiera	: 

a) cz��	 ogóln� opisow�

- organizacj� wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�	 i terminowo�	 wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych 

robót, 
- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium własnego 

lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza zleci	 prowadzenie bada�) 
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- sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów steruj�cych a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych 
informacji Inspektorowi. 

b) cz��	 szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót 

- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilo�ci �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie 
transportu, 

- sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo�	, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urz�dze� itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

    6.2. Zasady kontroli jako�ci robót. 

Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  
osi�gn�	 zało�on� jako�	. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrol� robót i  
jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca b�dzie 
przeprowadza	 pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c�
stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�	 s� okre�lone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, Inspektor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewni	 wykonanie robót zgodnie z umow�. Wykonawca  
dostarczy Inspektorowi �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy 
posiadaj� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm  
okre�laj�cych procedury bada�. 
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi  
Wykonawca. 

    6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  
przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  
stosowa	 mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez  
Inspektora. Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi  
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru  
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

     
6.4. Certyfikaty i deklaracje. 

In�ynier mo�e dopu�ci	 do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 

a) Certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�	 z kryteriami 
technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych. 

b) Deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

- Polsk� Norm�, 
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- lub aprobat� techniczn� w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt. „a” i które spełniaj� wymogi 
Specyfikacji. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da  
partia dostarczona do robót b�dzie posiada	 te dokumenty, okre�laj�ce w sposób  
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe musz� posiada	 w/w dokumenty wydane  
przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d�  
odrzucone.  

     6.5. Dokumenty budowy. 

           Dziennik budowy. 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i  
            Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zako�czenia 
            budowy. 

Odpowiedzialno�	 za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami  
spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Ksi�ga obmiaru. 

 Ksi�ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj�cy na zapisanie ilo�ciowe faktycznego  
post�pu ka�dego z elementów wykonywania robót. 
Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w  
jednostkach przyj�tych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si� do Ksi�gi Obmiarów. 

      Pozostałe dokumenty budowy. 

 Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt. 6.1 i 6.2. zalicza si� nast�puj�ce  
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora, 
f) korespondencje na budowie. 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora i przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

7. Obmiar robót.

Obmiar robót b�dzie okre�la	 faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacj�
Projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru b�d� wpisywane do Ksi�gi Obmiaru.  
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. 
Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji Inspektora na pi�mie. 
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Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�stotliwo�ci� wymagan� do celu 
miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre�lonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawc� i Inspektora. 

Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ko�cowym odbiorem robót, a tak�e w 
przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót. 
Wszystkie obmiary robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie obmiary robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Ksi�gi Obmiarów. 

            Dla umowy ryczałtowej obmiar b�dzie polegał na okre�leniu zaawansowania robót dla potrzeb   
            wystawienia faktury przej�ciowej. 

8. Odbiór robót. 

     W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru,  
     dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu – polega na finalnej ocenie ilo�ci i  
jako�ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. Odbiór  
robót takich prac b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor. 
Gotowo�	 danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór powinien by	 wykonany nie pó
niej ni� w terminie ustalonym w umowie od daty  
powiadomienia Inspektora o gotowo�ci do odbioru. 
Decyzj� odbioru, ocen� jako�ci oraz zgod� na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje 
 wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór cz��ciowy – polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych cz��ci robót.  
Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ko�cowym robót. 

Odbiór ko�cowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zu�ycia materiałów i  
robocizny robót w odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i kosztów. 
Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�	 do odbioru ko�cowego b�dzie stwierdzona  
przez Wykonawc� wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
pi�mie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ko�cowy nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licz�c od dnia  
potwierdzenia przez Inspektora zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa 
poni�ej. 
Odbioru ko�cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 
Inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbieraj�ca roboty wskazana przez Zamawiaj�cego dokona ich oceny jako�ciowej na 
podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodno�ci wykonania robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  
uzupełniaj�cych lub robót wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali  
nowy termin odbioru ko�cowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru ko�cowego nie 
powoduje zmiany warunków umowy, a w szczególno�ci nie zwalnia Wykonawcy z 
obowi�zku zapłacenia kar umownych. 

Dokumenty do odbioru ko�cowego: 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko�cowego robót jest protokół  
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odbioru ko�cowego sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa	 nast�puj�ce  
dokumenty: 

a) Dokumentacj� powykonawcz� oraz dodatkow�, je�li została sporz�dzona w trakcie 
realizacji umowy, 

b) Specyfikacje Techniczne zamontowanych urz�dze� i instalacji, 
c) Recepty i ustalenia technologiczne, 
d) Dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
f) Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 

W przypadku, gdy roboty pod wzgl�dem wy�ej wymienionego przygotowania  
dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do odbioru ko�cowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru ko�cowego robót. 
Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d�  
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 
Wyznaczenie nowego terminu odbioru ko�cowego nie powoduje zmiany warunków umowy, a 
w szczególno�ci nie zwalnia Wykonawcy z obowi�zku zapłacenia kar umownych. 

Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem  
wad stwierdzonych przy odbiorze ko�cowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z  
uwzgl�dnieniem zasad zapisanych w cz��ci dotycz�cej : „Odbioru ko�cowego robót”. 

 9. Podstawa płatno�ci. 

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk�
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 
b�dzie uwzgl�dnia	 wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej 
wykonanie, okre�lone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji 
projektowej. 

Ceny jednostkowe b�d� obejmowa	: 
- robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
- warto�	 zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- warto�	 pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
- koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny. 

Wszystkie pozycje wycenianie s� w PLN. 

Bez wzgl�du na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis ka�dej pozycji i/lub 
wyja�nienie, Wykonawca musi jasno zrozumie	, �e kwoty podane przez niego w Kosztorysie 
Ofertowym stanowi� zapłat� za prac� wykonan� i zako�czon� pod ka�dym wzgl�dem. 
Uwa�a si�, �e Wykonawca wzi�ł pod uwag� wszystkie wymagania i zobowi�zania, bez 
wzgl�du na to czy zostały okre�lone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich cz��ciach 
niniejszej Umowy i �e odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak wi�c, kwota musi 
zawiera	 nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz ró�norakie ryzyko zwi�zane z konieczno�ci�
wybudowania, wyko�czenia i konserwacji cało�ci robót obj�tych Umow�. 
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Je�eli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by	
uwzgl�dnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich 
kosztów wchodz�cych w rachub� w Kosztorysie Ofertowym. 

Kwoty podane przez Wykonawc� we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musz�
zawiera	 wszystkie mar�e i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki 
(chyba, �e zostały oddzielnie wyszczególnione), odnosz�ce si� do Umowy jako cało�ci, b�d�
rozdysponowane pomi�dzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. 
Cało�	 zamówienia b�dzie opodatkowana stawk� podatku VAT. Wyliczenie podatku nale�y 
poda	 osobno. 

10. Przepisy zwi�zane. 

Uwzgl�dniono nast�puj�ce przepisy i wytyczne ogólne: 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ze zm. 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych,  ze zm. 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych,  ze zm. 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo�arowej, ze zm. 
– Ustaw� z dnia 07.06.2001 – o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzeniu 
�cieków ze zm. 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym, ze zm. 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska, ze zm. 

10.2. Rozporz�dzenia 
– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada	 budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2015.1422 j.t.) 
– Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2010 
r., poz. 719) 
– Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy.(j.t. Dz.U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm.), 
– rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2013 w sprawie informacji dotycz�cej 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.poz. 
1126), 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre�lenia metod i 
podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. z 2004r., poz. 1389) 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – u�ytkowego (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.1129) 
– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
(Dz.U.z 2004 r., poz. 2041 ze zm.) 
– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pa
dziernika 2015 r. zmieniaj�ce 
rozporz�dzenie w sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015 
r. poz.1775) 

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – monta�owych w 
okresie obni�onych temperatur, ITB 1988, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych. Tom I, 
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 01  ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA WYMIANY 
STROPU DREWNIANEGO NA STROP STALOWO-CERAMICZNY 

ORAZ REMONT WI��BY DACHOWEJ  

KOD CPV 4526000-7  
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1. WST�P 
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót konstrukcyjnych, które zostan� wykonane podczas przebudowy i zmiany sposobu 
u�ytkowania poddasza budynku lekcyjnego na cele administracyjno-socjalne przy ul. 
Pozna�skiej 2 w Kórniku.

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót przy wymianie stropu 
drewnianego na strop stalowo-ceramiczny Kleina oraz przy robotach remontowych wi�
by dachowej. 

1.4.  Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami aprobatami Technicznymi 
ITB. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�	 wykonanych robót oraz za ich zgodno�	 z 
Dokumentacj� Projektow� oraz zaleceniami In�yniera. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

Przy realizacji robót mog� by	 stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadaj�ce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptacj� In�yniera lub Inwestora.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Istniej�ce stropy drewniane b�d� wymienione na stropy stalowo-ceramiczne Kleina. Nast�pnie 
wykonane b�d� warstwy posadzkowe i podłogowe. Remont b�dzie obejmował tak�e istniej�c� wi�
b�
dachow� i b�dzie polegał na naprawie lub wymianie zniszczonych elementów wi�
by : krokwie, 
płatwie, słupy, �ciany stolcowe. Wymiana elementów b�dzie wymagała zastosowania lokalnego, 
zabezpieczenia w formie stemplowa� i rusztowa�. Cała konstrukcja wi�
by zostanie zabezpieczona 
przeciw ogniowo i przeciw korozyjnie.  

2.2. Materiały konstrukcyjne  
1. Belki stropowe stalowe – dwuteowniki walcowane I220 ze stali S235JR 
2. Stal zbrojeniowa – stal gładka kl. A-I, gat. St3SY-b-500 
3. Cegła budowlana pełna min. kl.10 MPa 
4. Beton monolityczny – wylewki stropowe – beton B25 (C20/25), podlewka szybkowi���ca – beton 
B25 (C20/25), beton w gniazdach i do obetonowania belek stalowych – beton B25 (C20/25) 
5. Elementy drewniane do wzmocnienia wi�
by dachowej – deski, kraw�dziaki z drewna iglastego kl. 
C27, ł�czniki stalowe, gwo
dzie, płytki 

Belki stropowe stalowe 
Belki stalowe stropu dwuteowniki walcowane I220 ze stali S235JR. 
Składowanie
Składowanie elementów winno by	 przy miejscach ich wbudowania i �ci�le według kolejno�ci 
wbudowywania i znajdowa	 si� w zasi�gu pracy d
wigu. Belki nale�y umieszcza	 na wyrównanym 
terenie i na podkładkach. 
Kontrola jako�ci
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Wykonawca zobowi�zany jest do oceny jako�ci elementów przed ich wbudowaniem pod wzgl�dem 
wymaga� konstrukcyjnych w szczególno�ci: 
a) wła�ciwo�ci mechanicznych (cechy wytrzymało�ciowe), 
b) uszkodze� i wad (zanieczyszczenia i korozja), 

Pr�ty zbrojeniowe 
Pr�ty zbrojeniowe projektowane s� w klasie  A-I,  St3SY-b-500. 
Warunki dostawy
Pr�ty zbrojeniowe powinny by	 dostarczane ze składnic zapewniaj�cych odpowiedni� jako�	
produktu. Pochodzenie pr�tów i jego jako�	 okre�lona atestem musi by	 zatwierdzona przez In�yniera. 
Transport i składowanie
Przewóz pr�tów powinien odbywa	 si� dostosowanymi do tego celu �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych go przed uszkodzeniami. 
Inne warunki transportu i składowania odpowiada	 musz� postanowieniom normy 
BN-88/B-6731-08. 
Kontrola jako�ci
Wykonawca zobowi�zany jest do oceny jako�ci dostarczonego zbrojenia pod wzgl�dem wymaga�
konstrukcyjnych w szczególno�ci: 
a) wła�ciwo�ci mechanicznych (cechy wytrzymało�ciowe), 
b) uszkodze� i wad (zanieczyszczenia i korozja), 
oraz jego zgodno�ci z wymaganiami norm: 
- dokumentów producenta dotycz�cych kontroli jako�ci, 
- ogl�dzin makroskopowych pr�tów dostarczonych na miejsce przeznaczenia, 
- dodatkowych bada� laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 
wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez In�yniera w�tpliwo�ci co do jako�ci 
pr�tów, 

Beton   
Beton projektowany na budowie wyst�puje w klasach C20/25.  
Warunki dostawy
Beton towarowy powinien by	 dostarczany z wytwórni zapewniaj�cej odpowiedni� jako�	 produktu. 
Pochodzenie betonu i jego jako�	 okre�lona atestem musi by	 zatwierdzona przez In�yniera. 
Transport i składowanie 
Beton przewidziany jest do wbudowania bezpo�rednio ze �rodków transportowych.  
Inne warunki transportu i składowania odpowiada	 musz� postanowieniom normy 
BN-88/B-6731-08. 
Kontrola jako�ci
Wykonawca zobowi�zany jest do oceny jako�ci dostarczonego przez producenta betonu i jego 
zgodno�ci  z wymaganiami ST na podstawie: 
a) dokumentów producenta dotycz�cych kontroli jako�ci wg normy PN-B-04320, 
b) dokumentów przewozowych, 
c) ogl�dzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia, 
d) dodatkowych bada� laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:196 I PN-EN-196-1:1996 
wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez In�yniera w�tpliwo�ci co do jako�ci 
betonu. 

Cegła budowlana 
Cegła budowlana pełna min. kl.10MPa. 
Warunki dostawy
Dostawa cegieł powinna by	 zapewniona w paletach. 
Pochodzenie materiałów i jego jako�	 okre�lona atestem musi by	 zatwierdzona przez In�yniera. 
Transport i składowanie
Przewóz cegieł powinien odbywa	 si� dostosowanymi do tego celu �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed uszkodzeniami. Palety z powy�szymi materiałami składowane mog� by	
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bezpo�rednio na placu przyobiektowym na wyrównanym podło�u i podkładkach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
Inne warunki transportu i składowania odpowiada	 musz� postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
Kontrola jako�ci
Wykonawca zobowi�zany jest do oceny jako�ci dostarczonych przez producenta materiałów 
�ciennych i jego zgodno�ci z wymaganiami ST na podstawie: 
- dokumentów producenta dotycz�cych kontroli jako�ci wg normy PN-B-04320, 
- dokumentów przewozowych, 
- ogl�dzin makroskopowych elementów dostarczonych na miejsce przeznaczenia, 
- dodatkowych bada� laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 
wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez In�yniera w�tpliwo�ci co do jako�ci 
cegieł. 

Drewno 
Drewno C27 
Drewno wymaga zabezpieczenia �rodkami owadobójczymi, grzybobójczymi i �rodkami 
ognioochronnymi.   
Warunki dostawy
Pochodzenie drewna oraz jako�	 okre�lona atestem musi by	 zatwierdzona przez In�yniera. 
Transport i składowanie
Przewóz powinien odbywa	 si� dostosowanymi do tego celu �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych  przed uszkodzeniem.  
Kontrola jako�ci
Wykonawca zobowi�zany jest do oceny jako�ci dostarczonej konstrukcji drewnianej pod wzgl�dem 
wymaga� konstrukcyjnych w szczególno�ci jej: 
a) ewentualnych uszkodze� i wad, 
b) wła�ciwo�ci mechanicznych (cechy wytrzymało�ciowe), 
c) poł�cze�
Wykonanie i monta� konstrukcji drewnianych nale�y prowadzi	 wg procedur wyznaczonych przez 
normy. W przypadku w�tpliwo�ci zgłoszonych przez In�yniera co do jako�ci dostarczonej lub 
wykonanej na placu budowy konstrukcji drewnianej, mog� zosta	 zlecone dodatkowe badania i 
ekspertyzy na koszt Wykonawcy. 

3. SPRZ�T 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�	 wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak te� przy 
wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprz�tu itp. Sprz�t u�ywany przez wykonawc� powinien uzyska	 akceptacj� In�yniera. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�	 wykonywanych robót. Na �rodkach transportu przewo�one materiały powinny 
by	 zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez ich wytwórc�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót winien wykaza	 si� mo�liwo�ci� korzystania z 
maszyn i sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� tj. spełniaj�c� wymagania ST jako�ci robót. Wykonawca 
przedstawi In�ynierowi do akceptacji projekt organizacji robót oraz harmonogram robót 
uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty monta�owe. 
5.2. Kolejno�� wykonywania robót 

1) Prace przygotowawcze, 
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2) Monta� rusztowa� wewn�trznych do rozbiórki istniej�cych stropów i wymiany elementów 
konstrukcyjnych, 
3) Rozbiórka istniej�cych stropów drewnianych (etapami), 
4) Wykonanie nowych stropów stalowo-ceramicznych Kleina, 
5) Remont i wzmocnienie wi�
by dachowej, 
6) Demonta� rusztowa� i uporz�dkowanie terenu. 

5.3. Prace przygotowawcze 
Do prac przygotowawczych nale�y skompletowanie materiałów, sprz�tu i urz�dze�, rusztowa�, 
stempli itp. 

5.4. Monta� rusztowa� wewn�trznych 
Rusztowania i deskowania wykona	 wg instrukcji monta�u lub wg warunków technicznych 
wykonania i odbioru rusztowa� dla rusztowa� i deskowa� indywidualnych. 

5.5. Rozbiórka istniej�cych stropów drewnianych 
Przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z rozbiórk� istniej�cego stropu drewnianego nale�y 
pomieszczenia znajduj�ce si� nad i pod stropem opró�ni	 z elementów wyposa�enia. Odł�czy	 nale�y 
zasilanie o�wietlenia pod rozbieranym stropem. Zdemontowa	 istniej�ce oprawy o�wietleniowe i 
kable elektryczne zamocowane do stropu przeznaczonego do rozbiórki. Odł�czy	 wszelkie inne 
instalacje i elementy zamocowane do stropu przeznaczonego do rozbiórki. 
Strop nad pi�trem w cz��ci obj�tej przebudow� wykonany jest z drewnianych belek. Nale�y go 
rozebra	 i wykona	 strop stalowo ceramiczny Kleina. W tym celu nale�y zdemontowa	  wykładzin�
PCV, płyty OSB 2x10mm na ruszcie drewnianym, usun�	 konstrukcj� wieszakow� oraz belki 
nadci�gowe, które stanowiły wzmocnienia stropu drewnianego.  Nast�pnie usun�	 zasypk� z granulatu 
styropianowego, rozebra	 �lepy pułap oraz deski sufitowe. W dalszej kolejno�ci wymontowywa	 belki 
stropowe najmniej obci��one słupami wi�
by dachowej. Belki te zast�pi	 stalowymi. Płatwi� i murłat�
podstemplowa	 opieraj�c słupki na stalowych belkach z obu stron belki drewnianej pod słupem 
wi�
by. Podklinowa	, unie�	 ok. 0,5÷1,0cm i przedmiotow� belk� wymieni	 na stalow�. 
Demontowane belki drewniane mo�na przeci�	, ale najpierw nale�y je wła�ciwie podstemplowa	. 
Przed rozbiórk� stropów nale�y je dokładnie zbada	 dla ustalenia stanu technicznego i obrania metody 
zapewniaj�cej maksimum bezpiecze�stwa pracownikom. Po zbadaniu stanu stropów miejsca budz�ce 
w�tpliwo�ci co do ich wytrzymało�ci nale�y podstemplowa	. �cianki działowe posadowione na 
rozbieranym stropie nale�y usun�	 wraz z obudow�. 

5.6. Monta� stropu stalowo-ceramicznego 

Do wykonania stropu stalowo ceramicznego nale�y zastosowa	 dwuteowniki zwykłe ze stali I 220, 
oznaczone jako POZ. 1.1, POZ. 1.2 i POZ. 1.3. Pomimo, i� zgodnie z przeprowadzonymi 
obliczeniami mo�na by zastosowa	 ró�ne przekroje belek, przyj�to jeden rodzaj ze wzgl�dów 
ekonomiczno wykonawczych. Belki stalowe opiera si� na murze w wykutych gniazdach. Niepotrzebne 
gniazda po usuni�tych belkach stropowych zamurowa	 cegł� ceramiczn� pełn� kl. 10MPa na zaprawie 
marki 5MPa. W przypadku gdy projektowana belka stropowa wypadnie w miejscu istniej�cej, nale�y 
wykorzysta	 istniej�ce gniazda. Belki osadza	 na betonowej podlewce szybkowi���cej z betonu 
C20/25, grubo�ci około 15cm. Ko�ce belek powleka	 mlekiem cementowym w celu zabezpieczenia 
od rdzy. Gniazdo z belk� wypełnia si� betonem C20/25. W razie konieczno�ci nale�y przemurowa	
mur na kilka warstw cegieł znajduj�cych si� pod lub nad gniazdem. 
Wykonanie płyty ceramicznej stropu Kleina. 
Nale�y wykona	 płyt� półci��k� z cegły ceramicznej pełnej kl. 10MPa, nale�y u�y	 zaprawy 
cementowej 1:3 z dodatkiem 5kg wapna hydratyzowanego, na 50kg cementu. Cegły układa	 na 
deskowaniu szczelnym, podwieszonym do belek drutem Ø 6mm ( na deskowanie mo�na zu�y	 deski z 
rozbiórek podłóg). Zbrojenie płyty  Ø 6mm  St0S – 1cm od spodu, w ka�dej spoinie prostopadle do 
belek stropowych. Cegły oparte na dolnej półce belki stropowej nale�y przyci�	. Grubo�	 spoin 
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poprzecznych do belek - 1cm, wykona	 mijankowo. Grubo�	 spoin podłu�nych – 1,5cm. Stopki dolne 
belek owin�	 siatk� stalow� ci�to ci�gnion� lub Rabitza i otynkowa	 na grubo�	 2,5cm. W tym celu 
spód płyty ceglanej opu�ci	 wzgl�dem spodu belek o 1cm. Po uło�eniu cegieł cało�	 płyty zala	
rzadk� zapraw� aby całkowicie wypełni	 wszystkie spoiny i styki płyty z belkami. Na płycie 
ceramicznej zalanej rzadk� zapraw� układa si� warstwy izolacji ze styropianu twardego i folie PE. Na 
wierzchu wykonuje si� wylewk� betonow� grubo�ci 5cm z betonu C16/20, zbrojon� siatk� Ø 4,5mm 
co 15x15cm. Na stropie wykonuje si� warstwy posadzkowe. 

UWAGA: 
Nale�y zastosowa	 podpory monta�owe wi�
by dachowej. Nie nale�y składowa	 materiałów z 
rozbiórki na stropie. Materiały pochodz�ce z rozbiórki nale�y usun�	 poza budynek za pomoc�
specjalnych rynien lub przy zastosowaniu innych metod zapewniaj�cych bezpiecze�stwo 
pracownikom i osobom postronnym. 

5.7. Remont i wzmocnienie drewnianej wi�	by dachowej  
Wszystkie prace remontowe prowadzi si� po odci��eniu konstrukcji i tymczasowym podparciu 
słupami, rusztowaniami i d
wignikami. Wzmocnienie konstrukcji nale�y przeprowadza	 w porze 
letniej. Cz�stym uszkodzeniem jest rozlu
nienie poł�cze� w�złów konstrukcyjnych wi�
by dachowej 
wskutek wyschni�cia drewna. Takie rozlu
nienia mog� powsta	 w poł�czeniach krokwi przy kalenicy 
dachu, w oparciu krokwi na płatwi lub murłacie oraz w poł�czeniach kleszczy z krokwiami, słupami 
lub płatwi ze słupami itp.  Naprawa rozlu
nionych poł�cze� polega na podobijaniu wystaj�cych łbów 
gwo
dzi i ko�ców kołków wzmacniaj�cych poł�czenia wi�
by dachowej. Je�eli oka�e si� to 
niewystarczaj�ce, to nale�y wbi	 dodatkowe gwo
dzie w poł�czenia. 
Naprawa krokwi po�rednich polega na ich wzmocnieniu poprzez spi�cie deskami grub. 25mm. Deski 
te powinny by	 dłu�sze o około 40cm od zniszczonej cz��ci krokwi.  

Prace nale�y wykonywa	 zgodnie z przepisami BHP, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz 
przepisami szczegółowymi. 
Elementy drewniane zabezpieczy	 �rodkami owadobójczymi, grzybobójczymi oraz zabezpieczy	
�rodkami ognioochronnymi. 

6. KONTROLA JAKO
CI ROBÓT
Ogólne wymagania odno�nie kontroli jako�ci robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Na ka�dym etapie prowadzenia robót nale�y prowadzi	 kontrole jako�ci wbudowanych materiałów, 
rodzajów robót i konstrukcji oraz sposobu i metod wykonywania prac. Jako�	 wykonywanych 
materiałów i prac powinna odpowiada	 standardom przyj�tym powszechnie do stosowania w 
budownictwie. 
Warunki jako�ciowe poszczególnych rodzajów robót okre�laj� wła�ciwe dla tych robót normy, 
przepisy i katalogi. 

7. OBMIARY 
Pomiary ilo�ci wykonywanych prac nale�y okre�la	 w oparciu o katalogi norm kosztorysowych i inne 
katalogi stanowi�ce podstaw� do rozlicze� wykonanych robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne” 

8.1. Konstrukcja dachu  
Wszystkie rodzaje robót powinny podlega	 protokolarnemu odbiorowi. 
Podczas odbioru powinny by	 sprawdzone: 
- zgodno�	 wykonanych robót z dokumentacj� techniczn�, 
- rodzaj i klasa drewna, 
- prawidłowo�	 wykonania zł�czy, 
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- prawidłowo�	 oparcia konstrukcji na podporach, 
- wyst�puj�ce odchyłki wymiarowe poszczególnych elementów konstrukcyjnych, 
- sposób zabezpieczenia  przed wpływem czynników atmosferycznych, 
- sposób zabezpieczenia  przeciw po�arowego konstrukcji dachu. 
Odbiory powinny okre�li	 jako�	 wykonanych robót z odpowiednimi wnioskami o ewentualnych 
zagro�eniach budynku i przeszkodach w eksploatacji. 

8.2. Stropy  
Stropy projektowane s� jako stalowo-ceramiczne z belek stalowych i cegły ceramicznej pełnej. 
Ko�cowe odbiory robót tych elementów powinny by	 poprzedzone odbiorami cz��ciowymi robót 
przygotowawczych i zanikaj�cych. Na tym etapie nale�y zwróci	 uwag� na prawidłowo�	
przygotowania deskowa�, podpór monta�owych oraz wła�ciwie przygotowanego zbrojenia. 
Na etapie betonowania nale�y sprawdzi	 jako�	 dostarczonego betonu pod wzgl�dem odpowiedniej 
klasy wytrzymało�ci i oczekiwanej konsystencji. 

9. PODSTAWA PŁATNO
CI  
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow�, 
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-91/H-93407, DIN 1025-1:1995 Dwuteowniki zwykłe I. 
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz��	 1. Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno�	. 
PN-B-030021999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 
PN-EN 1380:2009 Konstrukcje drewniane. Metody bada�. No�no�	 zł�czy na gwo
dzie, �ruby, 
trzpienie i sworznie. 
PN-EN 1313:2010 Drewno okr�głe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary. Cz��	 1 : 
tarcica iglasta. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało�ciowych. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. 
PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, 
przechowywanie, transport. 
BN-83/5028-13 Gwo
dzie budowlane ogólnego przeznaczenia. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkach zimowych. 
PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz��	 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów 
powszechnego u�ytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz��	 2: Ocena zgodno�ci. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 02  ROBOTY IZOLACYJNE 

KOD CPV 45320000-6 



Zespół Szkół w Kórniku

24

1. Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 
Wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru izolacji i pokrycia dachu, które zostan� wykonane    
podczas przebudowy i zmiany sposobu u�ytkowania poddasza budynku lekcyjnego na 
cele administracyjno-socjalne przy ul. Pozna�skiej 2 w Kórniku.

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu izolacji i 
pokrycia dachu i obejmuj�: 
1.3.1. Pokrycie dachu budynku pap� wierzchniego krycia ognioodporn� Fire Smart 
1.3.2. Ocieplenie dachu 
1.3.3. Zabezpieczenie przeciwpo�arowe konstrukcji dachu 
1.3.4. Izolacje termiczne �cian zewn�trznych. 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi przepisami i normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jako�	 wykonanych robót oraz za ich zgodno�	 z Dokumentacj� Projektow�
oraz poleceniami In�yniera. 

2. Materiały 
Mog� by	 stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj�ce aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacj� In�yniera. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót 
według zasad niniejszej specyfikacji s�: 
2.1. Izolacja termiczna  budynku  
�ciany zewn�trzne wykonane jako warstwowe izolowane s� płytami styropianowymi.  
Dach izolowany jest wełn� mineraln�. 
Warunki dostawy – certyfikat zgodno�ci z dokumentem odniesienia  
Transport i składowanie – zgodnie z wytycznymi producenta  
Kontrola jako�ci – wg danych producenta 
2.2. Izolacje przeciwwilgociowe  
Do wykonania poszczególnych rodzajów izolacji nale�y zastosowa	 nast�puj�ce materiały: 
- folia PE; 
- papa wierzchniego krycia ognioodporna Fire Smart; 
Warunki dostawy – certyfikat zgodno�ci z dokumentem odniesienia  
Transport i składowanie – zgodnie z wytycznymi producenta. Rolki papy nale�y ustawi	 w 
pozycji pionowej, nie wi�cej ni� w dwóch warstwach, zabezpieczaj�c przed ewentualnym 
przesuni�ciem i przewróceniem. 
Kontrola jako�ci – wg danych producenta 

3. Sprz�t 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�	 wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak te�
przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprz�tu itp. Sprz�t u�ywany przez wykonawc� powinien uzyska	 akceptacj�
In�yniera. 

4. Transport  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�	 wykonywanych robót. Na �rodkach transportu przewo�one materiały 
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powinny by	 zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórc�. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca przyst�puj�cy do budowy winien wykaza	 si� mo�liwo�ci� korzystania z maszyn i 
sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� tj. spełniaj�c� wymagania ST jako�	 robót. Wykonanie robót 
powinno odbywa	 si� zgodnie z zasadami bezpiecze�stwa i higieny pracy zawartymi w 
Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5.1. Pokrycie dachu   
Pokrycie dachu wykona	 z papy wierzchniego krycia ognioodpornej Fire Smart. 
5.2. Ocieplenie dachu  
Płyty z wełny mineralnej układa	 w warstwach z przesuni�ciem styków o ½ płyty dla unikni�cia 
mostków termicznych.  
5.3.  Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu. 
Drewnian� konstrukcj�  nale�y zabezpieczy	 �rodkami ognioochronnymi oraz grzybobójczymi i 
owadobójczymi. 
Rodzaje zastosowanych �rodków i grubo�ci warstw wykona	 wg zalece� producenta. 

6. Kontrola jako�ci robót 
Ogólne wymagania odno�nie kontroli jako�ci podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
Kontrola jako�ci robót powinna obejmowa	: 

- sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow� – porównanie wykonanych b�d

wykonywanych robót z Dokumentacj� Projektow�

- stwierdzenie jako�ci powłok malarskich na podstawie ogl�dzin i pomiarów. 
6.1. Pokrycie dachu     
Powinno by	 wykonane zgodnie z instrukcj� wykonania pokry	 dachowych z papy ognioodpornej. 
6.2. Ocieplenie dachu  
Prawidłowo uło�one płyty nie wypadaj� i nie wyginaj� si� ku górze, nie zaginaj� si� przy �cianach 
stykowych. 
6.3. Zabezpieczenie przeciwpo�arowe konstrukcji dachu – wg danych technologicznych przyj�tej 
metody. 

7. Obmiar 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
7.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
Jednostk� obmiaru dla izolacji przeciwwilgociowych jest m². 
7.2. Pokrycie dachu  
Jednostk� obmiaru jest m². 
7.3. Opierzenia, obróbki blacharskie  
Jednostk� obmiaru dla opierze� jest m². 
7.4. Ocieplenia 
Jednostk� obmiaru dla ocieple� jest m². 
7.5. Zabezpieczenie przeciwpo�arowe 
Jednostk� obmiaru dla malowania przeciwpo�arowego jest m². 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
8.1. Pokrycie dachu , obróbki blacharskie 
Zakres odbioru pokrycia dachowego 
Odbiory robót pokrywczych powinny obejmowa	: odbiory cz��ciowe, dokonywane po zako�czeniu 
kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych, odbiór ko�cowy, dokonywany po wykonaniu 
cało�ci pokrycia na dachu lub cało�ci pokrycia na okre�lonym fragmencie dachu. 
Odbiór cz��ciowy powinien obejmowa	 sprawdzenie: podło�a lub podkładu, dokładno�ci 
zamocowania podkładu, jako�ci zastosowanych materiałów, dokładno�ci wykonania poszczególnych 
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warstw i ocieplenia, dokładno�ci wykonania elementów obróbek blacharskich, poł�czenia 
pojedynczych arkuszy obróbek i poł�czenia obróbek z pokryciem. Odbiór ko�cowy polega na 
dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obróbek blacharsko – dekarskich i poł�czenia ich 
z urz�dzeniami odwadniaj�cymi, a tak�e wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiecze�
eksploatacyjnych. Oceny technicznej robót nale�y dokona	 w oparciu o odbiór ko�cowy 
przeprowadzany komisyjnie. Do odbioru ko�cowego nale�y przedstawi	 wyniki wszystkich odbiorów 
cz��ciowych (mi�dzyoperacyjnych) oraz dokumentacj� techniczn� i dziennik budowy. Je�eli 
wykonane roboty budz� w�tpliwo�ci co do poprawno�ci wykonania, nale�y podda	 je szczegółowym 
ogl�dzinom lub badaniom poł�czonym z wykonywaniem odkrywek. 
Zakres bada� ustala komisja. Je�eli przeprowadzone badania dadz� wynik dodatni, to wykonane 
roboty pokrywcze nale�y uzna	 za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. W przypadku gdy 
chocia� jedno z przeprowadzonych bada� i ogl�dzin da wynik ujemny, wówczas cało�	
wykonywanych robót pokrywczych lub tylko niewła�ciwie wykonywan� ich cz��	 nale�y uzna	 za 
niezgodn� z niniejsz� ST. 
Ogólne zasady odbioru robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj�ce, wymagaj� odbiorów cz��ciowych. Badania w czasie 
odbioru cz��ciowego nale�y przeprowadza	 dla tych robót, do których dost�p pó
niej jest niemo�liwy 
lub utrudniony. Dokonanie odbioru cz��ciowego powinno by	 potwierdzone w dzienniku budowy. 
Badania ko�cowe pokrycia nale�y przeprowadza	 po zako�czeniu robót, po deszczu. Do odbioru 
technicznego robót pokrywczych wykonawca jest zobowi�zany przedstawi	: dokumentacj�
techniczn�, zapisy stwierdzaj�ce dokonanie odbiorów cz��ciowych podło�a lub podkładu oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, zapisy dotycz�ce wykonywania robót pokrywczych 
i rodzaju zastosowanych materiałów. Przed przyst�pieniem do bada� nale�y sprawdzi	 na podstawie 
protokołów i zapisów w dzienniku budowy czy przygotowane podło�e nadawało si� do wykonywania 
robót pokrywczych, czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jako�ci, czy zostały 
spełnione warunki wykonywania robót oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 
Odbiór obróbek blacharskich 
Sprawdzenie zabezpiecze� dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z wymaganiami 
zabezpieczenia przy kominach, murach i przy innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, 
klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp. 
8.2. Ocieplenie dachu 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien by	 zgodny ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów 
budowlanych. Odbiór wykonanej warstwy ocieplaj�cej powinien obejmowa	: sprawdzenie czy rodzaj 
i jako�	 materiałów s� zgodne z projektem budowlanym, i ST, sprawdzenie czy materiał nie uległ 
zawilgoceniu, sprawdzenie ci�gło�ci warstwy izolacyjnej prawidłowo�ci uło�enia oraz przylegania 
warstw. 
8.3. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu 
Wykonawca zabezpiecze� składa o�wiadczenie o wykonaniu robót zgodnie z instrukcj� w postaci 
wpisu do dziennika budowy. Zgodno�	 tego o�wiadczenia ze stanem faktycznym potwierdza In�ynier. 
Dokument ten przy ko�cowym odbiorze powinien by	 udost�pniony inspektorowi p. po�. 

9. Podstawa płatno�ci 
Postawa płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow�, 
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
10. Przepisy zwi�zane 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry	 dachowych z metalu.  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze wraz ze zmianami – Norma archiwalna 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 03  ROBOTY WYKO�CZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 

KOD CPV 45400000-1 
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1.Wst�p 
1.1.Przedmiot ST 
Wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót wyko�czeniowych wewn�trznych, które zostan�
wykonane podczas przebudowy i zmiany sposobu u�ytkowania poddasza budynku lekcyjnego 
na cele administracyjno-socjalne przy ul. Pozna�skiej 2 w Kórniku.

1.2.Zakres stosowania ST 
      ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji   
      robót  wymienionym w punkcie.  1.1. 
1.3.Zakres robót obj�tych ST 
      Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz� wykonania robót wyko�czeniowych i     
      obejmuj�: 
1.3.1.Tynki wewn�trzne zwykłe cementowo-wapienne; 
1.3.2.�cianki działowe: z płyt G-K na ruszcie stalowym; 
1.3.3.Okładziny �cienne: z płytek ceramicznych ; 
1.3.4.Roboty malarskie; 
1.3.5.Sufity podwieszone: obudowa poddasza płytami GKF; 
1.3.6.Posadzki; z płytek ceramicznych, płytek gresowych i paneli podłogowych; 
1.3.7.Podło�a pod posadzki; 
1.3.8.Izolacje:przeciwwilgociowe i przeciwwodne, akustyczne, termiczne; 
1.3.9.Stolarka okienna 
1.3.10.Stolarka drzwiowa 

1.4.Okre�lenia podstawowe 
       Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi przepisami i  normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jako�	 wykonanych robót oraz za ich zgodno�	 z Dokumentacj� Projektow�
oraz poleceniami In�yniera. 

 2. Materiały 
Mog� by	 stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj�ce aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacj� In�yniera. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót 
według zasad niniejszej specyfikacji s�: 

2.1.Tynki wewn�trzne  
      Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno by	 dokonywane ze składników 
      odpowiadaj�cym Polskim Normom lub �wiadectwom ITB. Mieszanka mo�e by	  
      wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytwórni. 
     Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 32,5N 
     Warunki dostawy  

     Pochodzenie cementu i jego jako�ci okre�lona atestem musi by	 zatwierdzona przez  
     In�yniera . 
     Transport i składowanie  

     Przewóz cementu powinien odbywa	 si� dostosowanymi do tego celu �rodkami  
     transportu w warunkach zabezpieczaj�cych go przed opadami atmosferycznymi,  
     zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement  
     przechowywany mo�e by	 w nast�puj�cych miejscach: 
    - cement luzem w magazynach specjalnych – silosach 
    - cement workowany w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami  
       atmosferycznymi lub w magazynach zamkni�tych, 
    Inne warunki transportu i składowania odpowiada	 musz� postanowieniom normy 
    BN-88/B-6731-08  
    Kontrola jako�ci 
   Wykonawca zobowi�zany jest do oceny jako�ci dostarczonego przez producenta  
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   cementu i jego zgodno�ci z wymaganiami ST na podstawie: 
   - dokumentów producenta dotycz�cych kontroli jako�ci wg normy PN-B-04320 
    - dokumentów przewozowych, 
    - ogl�dzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz 
       ewentualnych opakowa� z przewidzianymi norm� napisami, 
    - dodatkowych bada� laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2;1996 i PN-EN-196-1 
       Wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez In�yniera  
       w�tpliwo�ci co do jako�ci cementu. 
    Cement powinien odpowiada	 wymaganiom wg PN-EN-197-1
    Wapno wg PN-B-30020:1999 
Warunki dostawy 

Wapno budowlane powinno by	 ładowane do czystych zbiorników transportowych, wolnych od 
pozostało�ci z poprzednich dostaw. 
Transport i składowanie 

Transport wapna budowlanego niegaszonego w bryłach i mielonego powinien odbywa	 si� w 
warunkach zabezpieczaj�cych przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem opakowania. Ciasto wapienne nale�y przewozi	 w pojemnikach szczelnych i 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem. 
Wapno budowlane nie gaszone powinno by	 przechowywane warunkach zabezpieczaj�cych przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Ciasto wapienne nale�y przechowywa	 u odbiorcy w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, przemarzni�ciem, wysuszeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. Zaleca si� przechowywanie ciasta wapiennego w dołach ziemnych o zabezpieczonych 
�ciankach i dnie. Dno dołu powinno by	 umieszczone powy�ej poziomu wody gruntowej, w miejscu 
wolnym od dopływu zanieczyszcze�. 
Kontrola jako�ci 

Nale�y sprawdzi	 :na opakowaniu nazw� symbole rodzaju, odmiany lub klasy wapna budowlanego 
oraz termin trwało�ci wapna. Pochodzenie wapna i jego jako�	 okre�lona w pełnej charakterystyce 
technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez In�yniera. 
Piasek wg PN-79/B-06711 
Warunki dostawy 

Pochodzenie piasku i jego jako�	 okre�lona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez 
producenta podlega zatwierdzeniu przez In�yniera. 
Transport i składowanie 

Piasek nale�y przewozi	 w warunkach zabezpieczaj�cych przed rozsypaniem, rozpylaniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami np. innych klas,  
gatunków. W/w zasady nale�y przestrzega	 przy załadunku i wyładunku. 
Kontrola jako�ci 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako�	 materiałów u�ytych do produkcji. 
Wykonawca zobowi�zany jest do oceny jako�ci kruszywa dostarczonego przez producenta  
 i jego zgodno�ci z wymaganiami ST na podstawie: 
- rezultatów bada� pełnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku i przy ka�dej 
zmianie zło�a oraz na ka�de �yczenie In�yniera, 
- rezultatów bada� niepełnych wykonanych dla partii 
- oceny wizualnej ka�dej dostawy, 
- dodatkowych bada� wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez In�yniera 
w�tpliwo�ci co do jako�ci piasku. 
Przed u�yciem piasku do wykonania zaprawy Wykonawca musi wykona	 kontrol� partii kruszywa 
obejmuj�c� oznaczenie: 
- składu ziarnowego wg PN-91/B-06714.15 
- zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13 
- zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-76/B-06714.12 

Woda wg PN-88/B-32250 
Transport i składowanie 

Nie okre�la si� wymaga�  
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Kontrola jako�ci 

Woda z wodoci�gu nie wymaga bada�
Gips tynkarski wg BN-80/6733-09
Tynki z gipsu tynkarskiego powinny by	 wykonane z suchej mieszanki, stanowi�cej mieszanin� gipsu 
budowlanego i estrichgipsu oraz �rodków modyfikuj�cych t� mieszank� w celu utrzymania wody 
przez zapraw� gipsow�. 
Warunki dostawy  
 Pochodzenie gipsu maszynowego i jego jako�ci okre�lona atestem musi by	 zatwierdzona przez 
In�yniera . 
Transport i składowanie 
Przewóz gipsu  powinien odbywa	 si� dostosowanymi do ego celu �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. Gips powinien  by	 przechowywany w workach w składach zamkni�tych 
zabezpieczonych przed wpływami wilgoci. 
Kontrola jako�ci 

Wykonawca zobowi�zany jest do oceny jako�ci dostarczonego przez producenta gipsu i jego 
zgodno�ci z wymaganiami ST na podstawie: 
- dokumentów producenta dotycz�cych kontroli jako�ci 
- dokumentów przewozowych, 
- ogl�dzin makroskopowych gipsu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz 
   ewentualnych opakowa� z przewidzianymi norm� napisami, 
Akcesoria  
Naro�niki tynkarskie 
2.2.
cianki działowe i sufity podwieszane 

cianki działowe z płyt gipsowych na ruszcie 

Zastosowane materiały 
Zastosowanym materiałem s� płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm, w I gatunku, na stela�u 
stalowym. 
Typ profilu „100”, „75”, przy �ciankach o wys. 2,5m i ni�szych „50”. Kształtowniki stalowe dla 
konstrukcji �cianek działowych produkowane s� z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm. Dla �cianek 
działowych w pomieszczeniach suchych zastosowano płyty GK (karton jasny, ). Dla �cianek 
działowych w pomieszczeniach wilgotnych zastosowano płyty gipsowo-kartonowe GKI, 
wodoodporne, 
(karton zielony). Okładziny �cian i sufitów wykonywa	 równie� na konstrukcji stalowej. 
Płyty gipsowo – kartonowe wg BN-81-6742 i BN-86/6743-02 
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
Łaty drewniane i ł�czniki wg instrukcji producenta 

Kontrola jako�ci 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�	 materiałów u�ytych do produkcji. 
Wykonawca zobowi�zany jest do oceny jako�ci materiałów dostarczonych przez dystrybutora i jego 
zgodno�ci z wymaganiami ST . 
Sufity podwieszane 
Płyty kartonowo gipsowe grubo�ci 12,5mm 
Akcesoria do budowy sufitów i �cian 
Elementy konstrukcji sufitu; gipsy, kleje, wkr�ty, elementy mocuj�ce, naro�niki, ta�my profile 
metalowe do konstrukcji podwieszonej. Profile konstrukcyjne tworz�ce ruszt podwieszony wykonane 
s� z blachy ocynkowanej grubo�ci 0,6 mm, w skład konstrukcji wchodz�: profile główne, przy�cienne, 
poprzeczne, oraz ł�czniki, kotwy i wieszaki. Profile no�ne zastosowa	 stosownie do wybranego 
systemu - wg producenta. 

2.3.Okładziny �cienne z płytek ceramicznych– kod CPV 45431200-9 
Glazura – płytki ceramiczne �cienne, 
Warunki dostawy, 
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Deklaracja lub certyfikat zgodno�ci z dokumentem odniesienia. 
Transport i składowanie   

Płytki nale�y przechowywa	 w pomieszczeniach zamkni�tych, opakowania jednostkowe płytek mo�na 
spi�trza	 do wysoko�ci 180cm. Zawarto�	 opakowania jednostkowego powinna wynosi	 około 1 m2 a 
płytki w opakowaniu �ci�le przylega	. 
Kontrola jako�ci   

Płytki powinny spełnia	 wymagania normy PN-EN 159 o parametrach wyznaczonych na podstawie 
PN-EN ISO 10545-3;1999  PN-EN 100  PN-EN 101  PN-EN ISO 10545-11 
PN-EN ISO 10545-9  PN-EN ISO 10545-14.  Materiał powinien wykazywa	 jednolito�	 barwy i 
wzoru na całej powierzchni i pochodzi	 z jednego cyklu produkcyjnego. 
Emulsja gruntuj�ca – do podło�y, silnie chłonnych, do wi�zania pyłu i powierzchniowego 
wzmacniania podło�y. 
Warunki dostawy,- wyrób musi posiada	 atest PZH 
Transport i składowanie  - przechowywa	 w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze dodatniej w 
oryginalnie zamkni�tych opakowaniach nie dłu�ej ni� do daty wa�no�ci. 
Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych 
Warunki dostawy,- wyrób musi posiada	 atest PZH 
Transport i składowanie - Transport zaprawy klejowej analogicznie do wymaga� dla cementu. 
Zapraw� klejow� przechowywa	 w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze dodatniej w 
oryginalnie zamkni�tych opakowaniach nie dłu�ej ni� do daty wa�no�ci . 
Kontrola jako�ci  wg PN-EN 12004:2002 
Akcesoria – Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania
Warunki dostawy, Transport i składowanie, Kontrola jako�ci – jak dla zaprawy klejowej. 
Kit silikonowy do spoinowania – Silikon sanitarny 
Warunki dostawy,- wyrób musi posiada	 atest PZH 
Transport i składowanie – nale�y przestrzega	 podanego przez producenta okresu wa�no�ci, kit nale�y  
przechowywa	 i przewozi	 w szczelnie zamkni�tych opakowaniach, w suchych warunkach  w 
temperaturze +5ºC do +25ºC. 
Listwy wyko�czeniowe z PCV – flizówki 

2.4.Roboty malarskie  
Farba emulsyjna dyspersyjna klasy M 
2.5.Sufity podwieszone - obudowa poddasza 
2.5.1.Sufit podwieszony z płyt GKF 
Do wykonania obudów poddasza zastosowano nast�puj�ce materiały : 
- Płyta gipsowo – kartonowa „ogie�” (GKF) – grubo�	 12,5 mm  - płyta zastosowana do   
pomieszcze� wymagaj�cych ochrony przeciwpo�arowej. Płyty te przeznaczone s� do stosowania w 
pomieszczeniach o wilgotno�ci powietrza do 70,0% 
- Profile �cienne C50, C75, C100 o szeroko�ci odpowiednio 50, 75, 100 mm, długo�	 elementów od 
2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronn� warstw� cynku. Profile posiadaj�
specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych. 
- Profile �cienne U50, U75, U100, U100/80 o szeroko�ci odpowiednio 50,75 i 100 mm , długo�	
elementów – 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej. 
- Gipsy szpachlowe do spoinowania poł�cze�
- Elementy mocuj�ce  typu El i  ES 
Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm 
Warunki dostawy – Pochodzenie płyt i ich jako�	 okre�lona atestem musi by	 zatwierdzona przez 
In�yniera.  
Transport i składowanie – wg PN-B-79405.1997 pkt. 5.3. i 5.4. 
Kontrola jako�ci – wg PN-B-79405.1997. 
Ruszt stalowy – profile systemowe zamkni�te z blachy stalowej ocynkowanej 0,6mm, z tolerancj�
wymiarów ±0,04mm. Profile wg DIN 18182. 
Warunki dostawy – Pochodzenie kształtowników i ich jako�	 okre�lona atestem musi by	
zatwierdzona przez In�yniera.  
Transport i składowanie, kontrola jako�ci – wg PN-75/D-96000 
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Akcesoria: Ta�ma do spoinowania z włókna szklanego szer.50mm, Ta�ma papierowa perforowana , 
gips szpachlowy. 
2.6.Posadzki  
2.6.1.Posadzki z płytek ceramicznych  
Płytki terakotowe, granitogresowe o klasie antypo�lizgowo�ci min.R9(wg DIN 51130) 
Emulsja gruntuj�ca – do podło�y, silnie chłonnych, do wi�zania pyłu i powierzchniowego 
wzmacniania podło�y . 
Warunki dostawy,- wyrób musi posiada	 atest PZH 
Transport i składowanie - przechowywa	 w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze dodatniej w 
oryginalnie zamkni�tych opakowaniach nie dłu�ej ni� do daty wa�no�ci. 
Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych 
Warunki dostawy,- wyrób musi posiada	 atest PZH i aprobat� techniczn�
Transport i składowanie - Transport zaprawy klejowej analogicznie do wymaga� dla cementu. 
Zapraw� klejow� przechowywa	 w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze dodatniej w 
oryginalnie zamkni�tych opakowaniach nie dłu�ej ni� do daty wa�no�ci. 
Kontrola jako�ci – wg PN-EN 12004:2002 

rodek ochronny do płytek – impregnat przeciw zabrudzeniom dla płytek i spoin. 
Warunki dostawy, Transport i składowanie – jak dla innych �rodków chemicznych. Kontrola jako�ci –
nale�y sprawdzi	 dat� wa�no�ci oraz atest. 
Akcesoria – uelastyczniona masa cementowa do spoin wodoodporna. 
Warunki dostawy, Transport i składowanie, Kontrola jako�ci – jak dla zaprawy klejowej. 
Kit silikonowy do spoinowania – Silikon sanitarny 
Warunki dostawy,- wyrób musi posiada	 atest PZH 
Transport i składowanie – nale�y przestrzega	 podanego przez producenta okresu wa�no�ci, kit nale�y 
przechowywa	 i przewozi	 w szczelnie zamkni�tych opakowaniach, w suchych warunkach  w 
temperaturze +5ºC do +25ºC. 
Listwy wyko�czeniowe z PCV – flizówki. 
2.6.2.Posadzki z paneli podłogowych 
Posadzki z paneli podłogowych przeznaczone do obiektów u�yteczno�ci publicznej z gwarancj�
producenta, klasa �cieralno�ci AC5. 
Warunki dostawy – Deklaracja lub certyfikat zgodno�ci z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – wg zalece� producentów. 
Kontrola jako�ci – Materiał powinien wykazywa	 jednolito�	 barwy na całej powierzchni i pochodzi	
z jednego cyklu produkcyjnego. 

2.7.Podło�a pod posadzki  
Zaprawa cementowa M-9 
Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 32,5N 
Warunki dostawy  

Pochodzenie cementu i jego jako�ci okre�lona atestem musi by	 zatwierdzona przez In�yniera  
Transport i składowanie 
Przewóz cementu powinien odbywa	 si� dostosowanymi do ego celu �rodkami  
transportu w warunkach zabezpieczaj�cych go przed opadami atmosferycznymi,  
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement  
przechowywany mo�e by	 w nast�puj�cych miejscach: 
- cement luzem w magazynach specjalnych – silosach 
- cement workowany w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami  
   atmosferycznymi lub w magazynach zamkni�tych, 
Kontrola jako�ci – cement powinien odpowiada	 wymaganiom wg PN-EN 197-1 
Kruszywo – uziarnienie kruszywa ; grubo�	 do 16mm 
Kontrola jako�ci – kruszywo powinno odpowiada	 wymaganiom zawartym w PN-86/B-06712. 
Kontrola partii kruszywa obejmuje oznaczenie: 
- składu ziarnowego wg PN-91/B-06714.15 
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 
- zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13 
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- zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-76/B-06714.12 
Nale�y prowadzi	 kontrol� wilgotno�ci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 
Woda wg PN-88/B-32250 
Transport i składowanie 
Nie okre�la si� wymaga�  
Kontrola jako�ci 

Woda z wodoci�gu nie wymaga bada�
Samopoziomuj�ca masa szpachlowa  
Warunki dostawy – Deklaracja lub certyfikat zgodno�ci z dokumentem odniesienia, 
Transport i składowanie – wg karty informacyjnej producenta 
Kontrola jako�ci – wg gwarancji producenta. 
Akcesoria : - Ta�my lub profile dylatacyjne. 

2.8.Izolacje  
2.8.1.Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne  
Wymagania podstawowe 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada	 wymaganiom 
zawartym w normach, posiada	 aprobaty techniczne, by	 dopuszczone do stosowania w Polsce. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budow� bez dokumentów producenta stwierdzaj�cych ich jako�	
nie mog� by	 dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza si� do stosowania do robót izolacyjnych 
materiałów, których wła�ciwo�ci techniczne nie odpowiadaj� wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie nale�y równie� stosowa	 materiałów po okresie gwarancyjnym. 
Folia polietylenowa (warstwa osłonowa izolacji termicznej)wg BN-77/B 6365-04 
Transport i składowanie – rolki folii nale�y przechowywa	 w pozycji le��cej. 
Kontrola jako�ci – wg BN-77/B6365-04 
2.8.2.Materiały do izolacji przeciwwilgociowej. 
Papa asfaltowa podkładowa z bitumu modyfikowanego na osnowie z tkaniny lub poliestrowej.  
 Warunki dostawy – materiał musi posiada	 aprobaty techniczne i certyfikaty, certyfikat na znak 
bezpiecze�stwa B. 
Papa zgrzewalna izolacyjna na osnowie  poliestrowej.  
 Warunki dostawy – materiał musi posiada	 aprobaty techniczne i certyfikaty, certyfikat na znak 
bezpiecze�stwa B. 
Transport i składowanie – rolki papy nale�y przechowywa	 w pomieszczeniu chroni�cym je przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, z dala od grzejników (120cm). 
Rolki nale�y układa	 na równym podło�u w pozycji stoj�cej w jednej warstwie. 
Nale�y pami�ta	 �e ze wzgl�dów bezpiecze�stwa po�arowego budynki magazynowe powinny 
odpowiada	 co najmniej klasie D bezpiecze�stwa po�arowego oraz, �e w pobli�u materiałów 
bitumicznych nie nale�y składowa	 materiałów łatwopalnych. Pap� mo�na 
przewozi	 dowolnymi �rodkami transportu, ale w sposób zabezpieczaj�cy j� przed wpływami 
atmosferycznymi. Rolki powinny by	 uło�one w pozycji stoj�cej, w jednej warstwie, w sposób 
zabezpieczaj�cym je przed przewracaniem si� i uszkodzeniami mechanicznymi podczas jazdy. 
Kontrola jako�ci – papa powinna posiada	 wymagane atesty i odpowiada	 normie PN-91/B-27618 

rodek gruntuj�cy – asfaltowa emulsja anionowa. 
Warunki dostawy, Transport i składowanie, Kontrola jako�ci – wg PN-B-24002 
2.8.3. Izolacje termiczne  
Styropian PS-15 
Warunki dostawy, Transport i składowanie, Kontrola jako�ci – wg PN-B-20130:1999 
2.9. stolarka okienna  
Okna połaciowe z nowoczesnym systemem oku	 zapewniaj�cym maks. zdolno�ci operacji skrzydła, o 
współczynniku przenikalno�ci cieplnej min.k=1,0W/m2 o podwy�szonej klasie akustycznej. 
Warunki dostawy,- dostawca okien powinien posiada	 wszelkie wymagane prawem budowlanym 
aprobaty, atesty oraz certyfikaty na wyrób i jego elementy. 
Transport i składowanie – wg PN-B-05000:1996 
Kontrola jako�ci- wg PN-88/B-10085, PN-88/B-10085Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001 
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Akcesoria monta�owe – Pianka monta�owa, kotwy monta�owe, wkr�ty ze stali nierdzewnej, Tuleje 
rozpr��ne do materiałów o niskiej g�sto�ci. 
2.10.Stolarka drzwiowa  
Drzwi płytowe wzmocnione wg zestawienia i przedmiaru. 
Warunki dostawy, Transport i składowanie, Kontrola jako�ci – wg pkt. 2.9. 
Akcesoria – jak pkt 2.9. 

3.Sprz�t 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�	 wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak te� przy 
wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprz�tu itp. Sprz�t u�ywany przez wykonawc� powinien uzyska	 akceptacj� In�yniera. 

4.Transport 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�	 wykonywanych robót. Na �rodkach transportu przewo�one materiały powinny 
by	 zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez wytwórc�. 
5.Wykonanie robót 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót wyko�czeniowych winien wykaza	 si� mo�liwo�ci�
korzystania z maszyn i sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� tj. spełniaj�c� wymagania ST jako�	 robót. 
5.1.Tynki wewn�trzne  
Przed przyst�pieniem do robót tynkowych powinny by	 uko�czone wszystkie roboty stanu surowego, 
zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone o�cie�nice 
okienne i drzwiowe w przypadku stolarki nie konfekcjonowanej. Podło�a powinny by	 przygotowane 
w sposób zapewniaj�cy najlepsz� przyczepno�	 tynku. Stosowane zaprawy musz� odpowiada	
wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych. Przy wykonywaniu zwykłych tynków dwu i 
trójwarstwowych marka zaprawy przewidziana na nast�pn� warstw� powinna by	 ni�sza od marki 
zaprawy poprzedniej. Tynk powinien by	 na całej powierzchni �ci�le zwi�zany z podło�em. 
Przyczepno�	 do podło�a 0,025 MPa. Podobnie powinny by	 zwi�zane ze sob� warstwy tynków 
wielowarstwowych. Tynki powinny by	 wykonywane w temperaturze powietrza ni ni�szej ni� 5ºC 
pod warunkiem, �e w ci�gu doby  nie nast�pi spadek temperatury poni�ej 0ºC. Tynków nie wolno 
wykonywa	 ze zmarzni�tych zapraw ani te� dopu�ci	 do zamarzania �wie�ego tynku przed 
osi�gni�ciem przynajmniej 60% jego wytrzymało�ci 28-dniowej. Tynki gipsowe, cementowe, cem.-
wapienne i wapienne, wykonane w okresie wysokich temperatur, powinny by	 w ci�gu około 1 
tygodnia zwil�ane wod�. 
Wymagania dotycz�ce podło�a tynkarskiego – przed wykonaniem prac tynkarskich nale�y zbada	
przydatno�	 podło�a pod tynki. Badanie podło�a nast�puje na podstawie normy PN-70/B-10100 oraz 
na podstawie bezpo�rednich ogl�dzin. Powierzchnie pod tynki powinny by	 równe, no�ne i mocne, 
wystarczaj�co stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne, hydrofilne, szorstkie, suche, wolne od 
zanieczyszcze�, wolne od wykwitów, nie zamarzni�te, o temperaturze powy�ej 5ºC. 
Przygotowanie podło�a – podło�a z elementów ceramicznych i betonowych – bezpo�rednio przed 
tynkowaniem nale�y w razie potrzeby podło�e oczy�ci	 z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych. 
Ochrona budynku przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych – przed rozpocz�ciem a 
tak�e w trakcie wykonywania prac tynkarskich nale�y uwzgl�dni	 nast�puj�ce zasady: 
- zabezpieczenie przeciw wpływom atmosferycznym składowanych materiałów budowlanych, 
- zakrywanie wierzchniej cz��ci muru podczas dłu�szych przerw w pracy, 
- zabezpieczenie przed działaniem wód opadowych poprzez otwory, parapety, nie zabezpieczone 
kominy. 
Sprawdzenie podło�a pod tynk – cegła pełna, dziurawka, pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z 
betonu lekkiego mur musi by	 wykonany zgodnie z tolerancj� wymiarow�, uwzgl�dnion� przez 
normy. Spoiny murarskie nie mog� by	 ani zbyt gł�bokie ani wystaj�ce przed lico muru – przed 
nało�eniem tynku wyrówna	 ubytki i sku	 wyst�py. 
Przy układaniu bezspoinowym puste szczeliny nie mog� by	 wi�ksze ni� 5mm. Tego typu szczeliny 
nale� wypełni	 najpó
niej 3 dni przed rozpocz�ciem tynkowania. 
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Przyczepno�� tynku do podło�a – polegaj�ca na mechanicznym poł�czeniu si� zaprawy z podło�em 
powinna zapewni	 takie przyleganie i zespolenie tynku z podło�em, aby po stwardnieniu zaprawy nie 
wyst�powały odparzenia, p�cherze itp. Minimalna warto�	 siły  przyczepno�ci tynku do podło�a dla 
tynków cem-wapiennych wynosi 0,25kG/m2. Wzajemna przyczepno�	 poszczególnych warstw na 
tynkach dwu i trójwarstwowych nie powinna by	 mniejsza ni� przyczepno�	 całego tynku do podło�a  
Grubo�� tynków 

W zale�no�ci od kategorii oraz rodzaju podło�a lub podkładu. 

Kategoria tynku Podło�e lub podkład Grubo�	 tynku Dopuszczalne 
odchyłki w mm 

0 Cegła, beton, 
drobnowymiarowe 
elementy ceramiczne i 
betonowe 

12 -6 
+4 

I  i  Ia Cegła, beton, 
drobnowymiarowe 
elementy ceramiczne i 
betonowe  

10 -6 
+4 

II j.w. oraz płyty 
wiórowo-cementowe 
itp. 
 Siatka stalowa lub 
druciano-ceramiczna 
otrzcinowanie 

15 

20 

-5 
+3 

III,   IV,  IVf,  IVw Podło�e gipsowe i 
gipsobetonowe   
Cegła, beton, 
drobnowymiarowe 
elementy ceramiczne i 
betonowe,płyty 
wiórowo-cementowe 
Siatka stalowa lub 
druciano - ceramiczna

12 

18 

23 

-4 
+2 

Wygl�d powierzchni otynkowanych wg normy PN-70/B-10100 
Wady i uszkodzenia powierzchni tynków 
Widoczne miejscowe nierówno�ci powierzchni otynkowanych wynikaj�ce z techniki wykonania 
tynków s� niedopuszczalne dla tynków gipsowych (doborowych), a dla tynków pospolitych 
dopuszczalne s� o szeroko�ci do 1 mm oraz długo�ci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m² powierzchni 
otynkowanej. 
- Wypryski i sp�cznienia powstaj�ce na powierzchni tynków z powodu obecno�ci w zaprawie nie 
zlasowanych cz�stek wapnia, gliny itp. s� niedopuszczalne. 
- P�kni�cia s� niedopuszczalne z wyj�tkiem tynków surowych, w których dopuszcza si� rysy 
skurczowe. 
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli, ple�ni itp. s�
niedopuszczalne. 
- Zacieki s� niedopuszczalne. 

Wykonywanie tynków zwykłych. 
Tynk wykonany jako trójwarstwowy: obrzutka, narzut i gład
 jednolicie gładko zatarta – kat. III. 
Grubo�	 10 do 15mm. Czas zu�ycia zaprawy cementowo – wapiennej 5 godz. 
5.2. 
cianki działowe z płyt gipsowych na ruszcie 
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Systemem lekkiej zabudowy �cian i „za�lepie�” otworów jest samono�na konstrukcja zespolona, 
powstała na skutek trwałego poł�czenia lekkiego rusztu stalowego z obustronn� okładzin�, wykonan�
z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z kształtowników „U” przytwierdzonych 
do podłogi i istniej�cego stropu oraz z ustawionych pionowo kształtowników „C”. Szacunkowa masa 
rusztu stalowego dla 1m2 �ciany wynosi od 1,7 do 2,8kg (w zale�no�ci od wymiarów poprzecznych 
zastosowanych profili). Kształtowniki „U” mocowane s� do podłogi i stropu przy pomocy gwo
dzi 
wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw mi�dzy elementami mocuj�cymi 
wynosi ok. 800mm. Dla polepszenia wła�ciwo�ci akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada 
si� ta�m� głusz�c� z tworzywa spienionego. Pomi�dzy zamocowane do stropu i podłogi profile „U” 
wstawiane s� słupki z profili „C”. Rozstawia si� je dokładnie co 600mm (w szczególnych 
przypadkach co 400mm). Profile „C” nie s� trwale ł�czone z profilami „U”. Obustronne, zewn�trzne 
pokrycie �cianki wykonuje si� z płyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5mm) nakładanych jedno- 
lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. po�. decyduj� o rodzaju zastosowanej 
płyty. Długo�ci mocowanych płyt nale�y dobiera	 do wysoko�ci pomieszczenia. Mocowanie płyt do 
rusztu odbywa si� przy pomocy samo nawiercaj�cych si� blacho wkr�tów. Pionowe spoiny mi�dzy 
płytami wypełnia si� gipsem szpachlowym. Poło�enie ta�my zbroj�cej na poł�czeniach mi�dzy 
płytami zabezpiecza je podczas pó
niejszej eksploatacji przed p�kni�ciami. Po dwukrotnym 
szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje si� jednolit� gładk� powierzchni� pod 
malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych wn�trze 
�cianki mo�na wypełni	 wełn� mineraln�. W zale�no�ci od rodzaju zastosowanego kształtownika 
mo�na wznosi	 �cianki o gr. 75, 100, 125 i 150mm i maksymalnej wysoko�ci od 2,75 do 6,0m. Płyty 
gipsowo – kartonowe mog� by	 przecinane mechaniczne pił� tarczow� lub r�cznie pił� stolarsk� lub 
ostrym no�em. 

5.3 Okładziny �cienne  
Zasady ogólne 
Roboty okładzinowe wewn�trzne mog� by	 rozpocz�te po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych 
(bez monta�u armatur i aparatów), osadzeniu i dopasowaniu o�cie�nic i stolarki budowlanej, a tak�e 
innych robót (np. malarskich) je�eli wykonanie tych robót w pó
niejszym terminie mogłoby 
spowodowa	 uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin. 
Okładzina powinna by	 trwale poł�czona z podło�em. Materiał przewidziany do przyklejania musi by�
poł�czony z podło�em na całej powierzchni. 
W przypadku okładzin przyklejanych do podło�a powinny by	 stosowane jedynie kleje zalecane do 
danego materiału okładzinowego z zachowaniem warunków technicznych ich stosowania. Podło�a 
musz� odpowiada	 szczegółowym wymaganiom technicznym dla danego rodzaju stosowanej 
okładziny. 
Okładziny powinny wykazywa	 odporno�	 na działanie �wiatła. Okładziny powinny by	 wykonywane 
z zachowaniem szczególnej staranno�ci. Wymagane jest dokładne dopasowanie okładziny w naro�ach 
i miejscach styku z innymi elementami. Miejsca te powinny by	 odpowiednio wyko�czone. Okładzina 
nie mo�e mie	 plam, p�cherzy, p�kni�	, zarysowa�, ani odstawa	 od podło�a, a tak�e ujawnia	 na 
powierzchni defektów podło�a. 
5.3.1 Okładziny z płytek ceramicznych  
5.3.1.1 Przygotowanie podło�a  
Podło�e powinno by	 pozbawione nierówno�ci, odolejone, starannie oczyszczone, odtłuszczone i 
odkurzone oraz no�ne. W przypadku zastosowania zaprawy naprawczej dla wyrównania nierówno�ci 
podło�e powinno by	 suche. 
Dla polepszenia przyczepno�ci nale�y zastosowa	 grunt – emulsje zwi�kszaj�c� przyczepno�	 zapraw 
klejowych. W przypadku wykonywania okładzin w wysokich temperaturach mo�e zaj�	 konieczno�	
kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chłonno�ci podło�a. 
5.3.1.2. Montowanie okładziny 
Podczas wykonywania robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna by	 ni�sza ni� + 5°C, 
temperatura ta powinna by	 utrzymana przez 5 dni po wykonaniu. 
Sposób wykonania gotowej do u�ycia zaprawy klej�cej oraz otwarty czas pracy, a tak�e czas korekty 
wg danych producenta. 
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Płytki powinny by	 posegregowane. Układanie okładziny powinno by	 rozpoczynane od kraw�dzi 
cokołu wykonanego z płytek podłogowych. Pozostałe zalecenia wg PN-75/B-10121. 
5.3.1.3 Wyko�czenie okładziny. 
Wypukłe i wkl�słe naro�a oraz brzegi okładziny nale�y wyko�czy	 listwami – flizówkami. 
Spoinowanie mo�na rozpocz�	, gdy zaprawa klejowa jest stwardniała i wyschni�ta. Podło�e i boki 
spoiny powinny mie	 tak� sam� chłonno�	. Ze spoin nale�y usun�	 klej do płytek, resztki zaprawy 
klejowej, �rodki adhezyjne i zabrudzenia. Nale�y je wydrapa	 bezpo�rednio po nało�eniu okładziny na 
grubo�	 płytki. Przed wykonaniem spoinowania spoin� i płytki nale�y w celu redukcji chłonno�ci 
zwil�y	 wod�. Miejsca gdzie okładzina przylega do powierzchni o ró�nym współczynniku 
rozszerzalno�ci np.  miejsca przeprowadzenia rur - spoinowanie nale�y wykona	 materiałem trwale 
elastycznym – silikonem sanitarnym.  
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostało�ci zaprawy usun�	 z powierzchni 
płytki w ci�gu 30 min. Przy pomocy g�bki zwil�onej wod�. Nale�y chroni	 zapraw� fugow� przed 
zbyt szybkim ubytkiem wilgoci. Piel�gnacja twardniej�cych fug wg danych producenta zaprawy do 
spoinowania. 
Uszczelnienia z kitu silikonowego nale�y wykonywa	, gdy temperatura nie jest ni�sza ni� +5°C i nie 
wy�sza ni� +40°C. Podło�e do uszczelniania silikonem powinno by	 suche i oczyszczone z 
pozostało�ci kurzu, brudu itp. Unika	 kontaktu ze skór�, produkt dra�ni�cy. Podczas stosowania kitu 
silikonowego wietrzy	 pomieszczenie. U�ywa	 �rodków ochrony osobistej. 
5.4 Roboty malarskie  
Zasady ogólne wg PN-69/B-10280. 
5.4.1 Przygotowanie podło�y. 
Podło�e z płyty gipsowo – kartonowej nale�y zagruntowa	 dla wyrównania stopnia chłonno�ci masy 
szpachlowej i kartonu rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej, któr� b�dzie wykonywana 
ostateczna powłoka malarska. Proporcja obj�to�ciowa 1:5. Alternatywnie wodn� zawiesin� szarego 
mydła. Grunt nanosi	 p�dzlem, wcieraj�c go w impregnowan� powierzchni�. Przed przyst�pieniem do 
malowania grunt powinien zosta	 wchłoni�ty przez podło�e i wyschn�	. 
Podło�e z nowego tynku – powierzchnia powinna by	 przetarta w celu usuni�cia lu
nych ziaren 
piasku, grudek zaprawy, zachlapa� i innych drobnych defektów. Tynki powinny by	 dostatecznie 
skarbonizowane. Malowanie nie powinno odby	 si� przed upływem 28 dni od wykonania tynków. 
Nowe tynki powinny by	 zagruntowane rozrzedzonym roztworem farby dyspresyjnej w proporcji 
obj�to�ciowej 1:5. 
5.4.2 Wykonanie powłoki malarskiej 
Malowanie mo�na rozpocz�	 po wyschni�ciu warstwy gruntuj�cej. Ilo�	 warstw uzale�niona od 
rodzaju zakupionej farby. 
5.5 Sufity podwieszone obudowa poddasza 
5.5.1 Sufit podwieszony – STG - Płyta gipsowo – kartonowa „ogie�” (GKF) – grubo�	 12,5 
mm  - płyta zastosowana do   pomieszcze� wymagaj�cych ochrony przeciwpo�arowej. Płyty 
te przeznaczone s� do stosowania w pomieszczeniach o wilgotno�ci powietrza do 70,0%. 
Podwójny stela� z profili systemowych mocowany na zawiesiach do konstrukcji drewnianej lub 
�elbetowej. Płyty mocowane poprzecznie. Mocowanie płyt rozpocz�	 od naro�nika pomieszczenia. 
Przed przyst�pieniem do mocowania nale�y rozplanowa	 usytuowanie płyt na całym suficie z 
zachowaniem warunków przesuni�cia spoin poprzecznych w dwóch s�siednich pasmach płyt. Wkr�ty 
mocowa	 w takiej kolejno�ci, aby unikn�	 powstania zb�dnych napr��e� i pofałdowa� płyty. W czasie 
monta�u płyty powinny by	 dobrze doci�ni�te do konstrukcji. Wytyczne monta�u wg producenta płyt. 
Wyko�czenie jak dla �cianek gipsowo – kartonowych. 
5.6. Posadzki  
5.6.1. Posadzki z płytek ceramicznych – terakotowych i granitogres  
5.6.1.1. Przygotowanie podło�a  
Podło�e powinno by	 pozbawione nierówno�ci, odolejone, starannie oczyszczone, odtłuszczone i 
odkurzone oraz no�ne. W przypadku zastosowania zaprawy naprawczej dla wyrównania nierówno�ci 
podło�e powinno by	 suche. 
Dla polepszenia przyczepno�ci nale�y zastosowa	 grunt – emulsj� zwi�kszaj�c� przyczepno�	 zapraw 
klejowych. W przypadku wykonywania okładzin w wysokich temperaturach mo�e zaj�	 konieczno�	
kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chłonno�ci podło�a. 
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Układanie płytek mo�na zacz�	 po całkowitym wyschni�ciu zagruntowanej powierzchni.  
Dokładno�	 wykonania powierzchni podkładu powinna by	 taka, aby łata długo�ci 2 m przyło�ona w 
dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyle� wi�kszych ni� 5mm. 
5.6.1.2. Układanie i wyko�czenie posadzki. 
Do wykonywania posadzek z materiałów mineralnych mo�na przyst�pi	 po wykonaniu tynków. 
Podczas wykonywania robót temperatura otoczenia powinna by	 nie ni�sza ni� +5°C, temperatura ta 
powinna by	 utrzymana przez 5 dni po wykonaniu. 
Sposób wykonania gotowej do u�ycia zaprawy klej�cej oraz otwarty czas pracy, czas naskórkowania, 
a tak�e czas korekty wg danych producenta. 
Roboty posadzkowe rozpoczyna si� od uło�enia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza poło�enie płaszczyzny posadzki. Nast�pnie układa si� pasy kierunkowe. 
Cokół nale�y wykona	 z cokolików systemowych.  
Spoinowanie mo�na rozpocz�	, gdy zaprawa klejowa jest stwardniała i wyschni�ta.  
Podło�e i boki spoiny powinny mie	 tak� sam� chłonno�	. Ze spoin nale�y usun�	 resztki zaprawy 
klejowej, �rodki adhezyjne i zabrudzenia. Nale�y je wydrapa	 bezpo�rednio po zało�eniu płytek na 
grubo�	 płytki. Przed wykonaniem spoinowania spoin� i płytki nale�y w celu redukcji chłonno�ci 
zwil�y	 wod�. Miejsca gdzie okładzina przylega do powierzchni o ró�nym współczynniku 
rozszerzalno�ci np. miejsca przeprowadzenia rur spoinowanie nale�y wykona	 materiałem trwale 
elastycznym – silikonem sanitarnym. 
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostało�ci zaprawy usun�	 z powierzchni 
płytki w ci�gu 30 min. Przy pomocy g�bki zwil�onej wod�. Nale�y chroni	 zapraw� fugow� przed 
szybkim ubytkiem wody. Piel�gnacja twardniej�cych fug wg danych producenta zaprawy do 
spoinowania. 
Uszczelnienia z kitu silikonowego nale�y wykonywa	, gdy temperatura nie jest ni�sza ni� +5°C i nie 
wy�sza ni� +40°C. Podło�e do uszczelniania silikonem powinno by	 suche i oczyszczone z 
pozostało�ci kurzu, brudu itp. Unika	 kontaktu ze skór�, produkt dra�ni�cy. Podczas stosowania kitu 
silikonowego wietrzy	 pomieszczenie. U�ywa	 �rodków ochrony osobistej. 
W przedsionku nale�y wykona	 wgł�bienie na wycieraczk�. 
Lini� ł�czenia posadzki z płytek ceramicznych z innym rodzajem posadzki nale�y wyko�czy	
profilem aluminiowym.  
Płytki i fugi nale�y zabezpieczy	 przed plamami z tłuszczów i innych �rodków przez 
zaimpregnowanie �rodkiem ochronnym. Dla zaimpregnowania podło�e musi by	 suche, oczyszczone 
z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Sposób u�ycia wg danych producenta. 
5.6.2. Posadzki z paneli podłogowych. 
Panele podłogowe przeznaczone do obiektów u�yteczno�ci publicznej z gwarancj� producenta. 
5.6.2.1. Przygotowanie podło�a. 
Podło�e musi by	 czyste (odolejone, odkurzone),  
- równe i gładkie 
- suche (wilgotno�	 max. 2,5%) 
- twarde (min. 30 kG/cm2) 
Stosowa	 wymagania poszczególnych producentów. 
5.6.2.2. Układanie posadzki. 
Zgodnie z wymaganiami technologicznymi producentów.
5.7. Podło�a  
Podkład powinien mie	 szczeliny dylatacyjne wzdłu� �cian (podłogi powinny by	 wykonane jako 
podłogi pływaj�ce), oraz w miejscach oddzielaj�cych fragmenty powierzchni o ró�ni�cych si�
wymiarach, szczeliny przeciwskurczowe w rozstawie nie wi�kszym ni� 6 m, przy czym powierzchnia 
zdylatowanego pola zbli�onego do kwadratu nie powinna by	 wi�ksza ni� 36 m², a w korytarzach w 
rozstawie nie wi�kszym od 2 do 2,5 – krotnej ich szeroko�ci, przy spodziewanych znacznych 
zmianach temperatury najwi�ksza powierzchnia powinna by	 ograniczona do 10m². 
Podkład układa si� pomi�dzy listwami kierunkowymi wyznaczaj�cymi jej grubo�	 oraz płaszczyzn�
powierzchni. Po uło�eniu beton nale�y zag��ci	 łat� wibracyjn� lub przez ubijanie, a nast�pnie 
wyrówna	 i wygładza	 przez zacieranie. Wykonany podkład powinien twardnie	 co najmniej 3 dni i w 
tym czasie nie powinno si� po nim chodzi	. W ci�gu nast�pnych 10 dni podkład powinien by	
piel�gnowany. Prawidłowo wykonany podkład powinien po 6 tygodniach wykazywa	 wilgotno�	 ok. 
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3%. Podkład powinien by	 wykonywany w temperaturze mo�liwie zbli�onej do u�ytkowania podłogi 
(temp. nie powinna by	 ni�sza, ni� 5°C). Przestrzega	 re�imu technicznego. Nale�y wykona	 spadki 
do wpustów podłogowych w pomieszczeniach sanitarnych i technologicznych. Roboty betonowe 
nale�y prowadzi	 zgodnie z norm� PN-63/B-06251. 
5.8. Izolacje pod posadzki  
5.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
5.8.1.1. Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej. 
Podło�e powinno by	 równe (bez wgł�bie�, wypukło�ci ora p�kni�	), wyczyszczone, odtłuszczone i 
odkurzone. Podkład pod izolacje powinien by	 trwały, nieodkształcalny. 
Naro�a powierzchni izolowanych powinny by	 zaokr�glone promieniem nie mniejszym ni� 3cm lub 
sfazowane pod k�tem 45° na szeroko�ci i wysoko�ci co najmniej 5cm od kraw�dzi. W przypadku 
powierzchni odwadniaj�cych w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki 
�ciekowej powinny by	 nie mniejsze ni� 1,5%. Podkład betonowy pod izolacj� z pap 
termozgrzewalnych powinien by	 zagruntowany �rodkiem gruntuj�cym. Przy gruntowaniu podkład 
powinien by	 suchy, a jego wilgotno�	 nie powinna przekracza	 5%. Powłoki gruntuj�ce powinny by	
je�li zachodzi taka potrzeba naniesione w dwóch warstwach, z tym, �e druga warstwa mo�e by	
naniesiona dopiero po całkowitym wyschni�ciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie 
gruntowania podkładu powinna by	 nie ni�sza ni� +5°C. Pap� układa si� metod� zgrzewania 
nadtapiaj�c mas� powłokow�, przy czym przekładk� adhezyjn� z wierzchniej strony nale�y usun�	, a 
przekładk� ze spodniej strony nale�y przetopi	 palnikiem. Pap� nale�y układa	 na zakład, zarówno 
wzdłu� długo�ci jak i wzdłu� szeroko�ci papy. Zakłady te powinny wynosi	 ok. 10cm. Roboty nale�y 
przeprowadza	 w temp. nie ni�szej ni� +5°C. 
Podczas klejenia papy metod� zgrzewania nale�y przestrzega	 zasad podanych przez producenta papy. 
5.8.2. Izolacje termiczne  
Płyty styropianowe układa si� na sucho na równe, suche i czyste podło�e. Płyty układa si� na sucho, 
tak aby do siebie przylegały, a zł�cza były przesuni�te wzgl�dem siebie. 
5.9. Podkłady betonowe pod warstwy izolacji – podbeton.  
Nale�y wykonywa	 analogicznie jak pod posadzk�. 
5.10. Stolarka okienna 
Wyroby stolarki okiennej mog� by	 osadzone w wykonanych otworach, je�eli budynek jest 
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Powinny by	 montowane przy zastosowaniu 
nast�puj�cych zalece�: 

- odchyłki dopuszczalne dla wewn�trznych wymiarów o�cie�y nie powinny by	 wi�ksze ni� 10 
mm dla szeroko�ci otworu do 250cm i 15mm dla szeroko�ci otworu od 250 do 500cm; 

- montowa	 okna na kotwy rozmieszczone po całym obwodzie o�cie�nicy, zgodnie z 
zaleceniami producenta; 

- pianka poliuretanowa mo�e słu�y	 jedynie jako wypełnienie i powinna by	 osłoni�ta listwami 
zakrywaj�cymi zabezpieczaj�cymi przed promieniami UV i czynnikami atmosferycznymi; 

- okna połaciowe powinny mie	 kotwy w odległo�ci 20mm od naro�ników; 
- u�ywa	 klinów dystansowych i no�nych, które nale�y usun�	 po dokonaniu wst�pnego 

monta�u i uszczelnieniu okna piank�. grubo�	 uszczelniania powinna wynosi	 minimum ½ 
szeroko�ci szczeliny. 

Po monta�u nale�y skontrolowa	: 
- równo�	 przek�tnych, 
- pion i poziom ustawienia, 
- prawidłowo�	 zamontowania ł�czników. 
5.11. Stolarka drzwiowa  
Wyroby stolarki budowlanej mog� by	 osadzone w wykonanych otworach, je�eli budynek jest 
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Punkty zamocowania o�cie�nic powinny znajdowa	
si� w odległo�ci ok. 25cm od górnej i dolnej powierzchni otworu. Odległo�	 pomi�dzy tymi punktami 
nie mo�e by	 wi�ksza ni� 70cm. Zamocowanie o�cie�nic wykona	 za pomoc� tulei kotwi�cej do 
�ciany.  

6. Kontrola jako�ci robót 
Ogólne wymagania odno�nie kontroli jako�ci robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
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6.1. Tynki wewn�trzne 
Kontrola jako�ci robót obejmuje: 
- sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow� – porównanie wykonywanych b�d

wykonanych robót z Dokumentacj� Projektow� i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno�ci na 
podstawie ogl�dzin i pomiarów,  
- sprawdzenie wykonywania wg zasad: 

- powierzchnie tynków powinny stanowi	 płaszczyzny pionowe lub poziome, 
- kraw�dzie przeci�cia si� płaszczyzn tynku powinny by	 liniami prostymi, 
- k�ty dwu�cienne utworzone przez te płaszczyzny musz� by	 k�tami prostymi, odchylenia od 

pionu powierzchni płaskich i kraw�dzi tynków kategorii III nie powinny przekracza	 10mm 
na wysoko�ci 1 kondygnacji oraz 30mm na całej wysoko�ci budynku wg PN-70/B-10100, 

- na stykach z powierzchniami inaczej wyko�czonymi np. na stykach z o�cie�nicami, 
podokiennikami tynki powinny by	 zabezpieczone przed p�kni�ciami przed odci�cie, 

- naro�a zewn�trzne powinny by	 zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w tynk, 
- wygl�d powierzchni tynków powinien by	 równy, jednolicie gładko zatarty, nie dopuszcza si�

wyst�powania wyprysków i sp�cznie� w tynku spowodowanych obecno�ci� w zaprawie 
niezlasowanych cz�stek wapna itp., p�kni�	 na powierzchni tynków, wykwitów w postaci 
nalotów wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikaj�cych z 
podło�a, ple�ni oraz zacieków maj�cych posta	 trwałych �ladów. 

6.2.�cianki działowe 
Sprawdzenie powierzchni płyty GK i GKI (I gatunku) i GKF: 
-płyta musi by	 gładka, bez uszkodze� kartonu, naro�ników i kraw�dzi, bez p�kni�	
-karton powinien by	 zł�czony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał si� nie 
powoduj�c odklejania si� od rdzenia 
-sprawdzenie wymiarów – odchyłki: 
-grubo�	 (I gatunek) 12,5 ±0,5mm 
-szeroko�	 (I gatunek) dla 1200 ±3mm 
-długo�	 (I gatunek) 2000 – 4000 ±10mm 
-sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licowa	 si� z powierzchni� s�siaduj�cych 
płyt, w obr�bie spoiny karton nie mo�e by	 uszkodzony 
-sprawdzenie, czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed zało�eniem płyt 
-sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania powierzchni i kraw�dzi suchych tynków, nale�y 
przeprowadzi	 za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach 
łaty kontrolnej o długo�ci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prze�witu pomi�dzy łat� a 
powierzchni� suchego tynku powinien by	 wykonywany z dokładno�ci� do 0,5mm, dopuszczalne 
odchylenia powierzchni zawarte s� w poni�szej tabeli: 

odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny i odchylenia 
kraw�dzi od linii prostej

odchylenia powierzchni i kraw�dzi od kierunku odchylenie 
przecinaj�cych si�
płaszczyzn od k�ta 
przewidzianego w 

dokumentacji
pionowego poziomego

nie wi�ksze ni� 2 mm i w 
liczbie nie wi�kszej ni�2 
na całej długo�ci łaty 
kontrolnej o dł. 2 m

nie wi�ksze ni� 1,5 
mm/1 m i ogółem nie 
wi�cej ni� 3 mm w 
pomieszczeniach do  
3,5 m wysoko�ci, oraz 
nie wi�cej ni� 4 mm 
w pomieszczeniach 
powy�ej 3,5 m wys.

nie wi�ksze ni� 2 mm/1 
m i ogółem nie wi�cej 
ni� 3 mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej �cianami, 
belkami, itp.

nie wi�ksze ni� 2 mm

6.3. Okładziny �cienne. Okładziny z płytek ceramicznych powinny odpowiada	 wymaganiom 
zawartym w normie PN-75/B-10121. 
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6.4. Powłoki malarskie z farb dyspersyjnych powinny odpowiada	 wymaganiom zawartym w PN-
69/B-10280. 

6.5.  Sufity podwieszone. 
Sufity z płyt GKF powinny odpowiada	 wymaganiom zawartym okre�lonym w pkt. 6.2. 
Zakres kontroli powinien obejmowa	 ocen� wła�ciwo�ci technicznych zastosowanych materiałów 
zgodnie z normami szczegółowymi i aprobatami technicznymi. W szczególno�ci powinna by	
oceniana: równo�	 powierzchni, parametry akustyczne, naro�niki i kraw�dzie, wymiary płyt, 
nasi�kliwo�	 oraz wilgotno�	 płyt i ich ugi�cie. Istotne jest bie��ce kontrolowanie sposobu 
mocowania elementów. 
6.6. Posadzki 
6.6.1. Posadzka powinna odpowiada	 wymaganiom zawartym w normie PN-63 B-10145. 
6.7.  Podkład pod posadzki powinien by	: 
- dostatecznie wytrzymały i odporny na naciski,  
- suchy, 
- równy, gładki, poziomy, bez rys i sp�ka�,  
- łata długo�ci 2m przyło�ona w dowolnym miejscu podkładu, w dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach, nie powinna wykazywa	 odchyle� wi�kszych ni� 2mm, odchylenia od płaszczyzny 
poziomej nie powinny by	 wi�ksze ni� 5mm na całej długo�ci i szeroko�ci podkładu w 
pomieszczeniu, 
- czysty i nie pyl�cy. 
6.8. Izolacje pod posadzki. 
6.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe podłóg powinny by	 zgodne z norm� PN-69/B-10260. 
6.8.2. Izolacje termiczne podłóg powinny by	 wykonane zgodne ze sztuk� budowlan�, Katalogiem 
Rozwi�za� Podłóg dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogólnego. 
6.9.Stolarka okienna – okna połaciowe powinny spełnia	 wymagania jako�ciowe. O�cie�nice okien 
powinny by	 ustawione do powierzchni dachu. Najwi�ksze dopuszczalne odchylenie umocowanego 
elementu nie powinno przekracza	 2mm na 1m, jednak nie wi�cej ni� 3mm na cał� o�cie�nic�. 
O�cie�nice nie mog� wykazywa	 obluzowa�. 
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny 
przekracza	 3mm, a dwuskrzydłowych 6mm. Po zamkni�ciu okna lub drzwi, skrzydła okienne lub 
drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamk� wykazywa	 �adnych luzów. Otwarte skrzydła 
drzwiowe nie powinny si� same zamyka	. 
6.10. Stolarka drzwiowa – kontrola jako�ci jak dla stolarki okiennej pkt 6.9. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Warunki ogólne”. 
Jednostki obmiaru i zasady obliczania ilo�ci wykonanych robót zgodnie z zasadami w 
przedmiotowych Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych i Katalogowych Nakładów Rzeczowych. 
8.Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”. 
Podstaw� odbioru s�: projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dziennik budowy, protokoły bada�
materiałów, atesty i �wiadectwa. 
8.1. Tynki wewn�trzne 
Roboty tynkarskie powinny by	 wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi warunkami 
technicznymi okre�lonymi w normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Tynki powinny by	 badane wst�pnie nie wcze�niej ni� po upływie 7 dni. Odbiór ostateczny powinien 
by	 dokonany nie pó
niej ni� po upływie roku od uko�czenia robót tynkowych. Do odbioru 
ko�cowego Wykonawca przedstawi: 
- protokoły z odbiorów cz��ciowych i realizacji postanowie� dotycz�cych usuni�cia usterek, 
- �wiadectwa jako�ci wydane przez dostawców materiałów, 
- zgodno�	 wykonania z Dokumentacj� Projektow� ora ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotycz�cymi zmian i odst�pstw do Dokumentacji Projektowej. 
8.2.�cianki działowe 
Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowanie podło�a, prawidłowo�	
zamontowania płyt i ich wyko�czenia na stykach, naro�ach i obrze�ach, wichrowato�	 powierzchni. 
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8.3.Okładziny �cienne 
Zasady ogólne. 
Roboty okładzinowe powinny by	 wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi warunkami 
technicznymi zawartymi w normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
8.3.1. Okładziny z płytek ceramicznych 
Przy odbiorze okładzin z płytek ceramicznych nale�y szczególnie zwróci	 uwag� na prawidłowo�	
powierzchni, wygl�d zewn�trzny, prawidłowo�	 zamocowania materiałów do podło�a. Powierzchnia 
okładziny powinna by	 równa i tworzy	 płaszczyzn�. Dopuszczalne odchylenia i badania podane s� w 
normie PN-75/B-10121. 
8.4.Powłoki malarskie 
Sprawdzenie prawidłowo�ci przygotowania podło�a powinno by	 przeprowadzone w ramach 
odbiorów mi�dzy operacyjnych i odpowiednio odnotowane w dzienniku budowy. Gotowe powłoki 
powinny by	 badane nie wcze�niej ni� po upływie 7 dni od uko�czenia robót. Wymagania techniczne, 
sposób prowadzenia bada� wg PN-69/B-10280. 
8.5. Sufity podwieszone 
8.5.1 Sufity z płyt GKF 
Powinny by	 wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych 
materiałów, przygotowanie podło�a, prawidłowo�	 zamontowania płyt i ich wyko�czenia na stykach, 
naro�ach i obrze�ach, wichrowato�	 powierzchni. 
8.6. Posadzki  
Roboty posadzkowe powinny by	 wykonane z projektem, ST, szczegółowymi warunkami 
technicznymi okre�lonymi w obowi�zuj�cych normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Podstaw� odbioru robót powinny by	 nast�puj�ce dokumenty: 
8.6.1. Posadzki z płytek ceramicznych – szczegółowe warunki wykonania i odbioru zawarte s� w PN-
63/B-10145. 
8.7. Pokład betonowy pod posadzki – sprawdzenie wykonania podkładów nale�y przeprowadzi	 na 
podstawie dokumentów stwierdzaj�cych zgodno�	 z wymaganiami dokumentacji technicznej. W 
przypadku w�tpliwych lub spornych nale�y przeprowadzi	 dodatkowe badania. 
8.8. Izolacje podło�y pod posadzki. 
8.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 
Odbiór powinien by	 przeprowadzony w nast�puj�cych fazach robót: 
- po dostarczeniu na budow� materiałów izolacyjnych, 
- po przygotowaniu podkładu pod izolacj�, 
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wra�liwych na przecieki. 
Odbiór materiałów powinien by	 przeprowadzony zgodnie z punktem 2.8. Odbiór przy przygotowaniu 
podkładu pod izolacj� powinien obejmowa	: 
-sprawdzenie wytrzymało�ci, równo�ci, czysto�ci i dopuszczalnej wilgotno�ci podkładu, 
-rejestracj� usterek (nierówno�ci, p�kni�	 i ubytków w podkładzie, braku zaokr�gle� lub sfazowa� w 
naro�ach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.), 
- sprawdzenie prawidłowo�ci spadków podło�a oraz prawidłowo�ci rozmieszczenia i spadków 
kanalików �ciekowych,  
- sprawdzenie poprawno�ci zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania. 
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nale�y zwróci	 uwag�, aby wkładki dylatacyjne były 
wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długo�ci szczeliny, a w dylatacjach 
krzy�uj�cych si� – aby były dokładnie ze sob� poł�czone. Odbiór ostateczny powinien polega	 na 
sprawdzeniu: 
- ci�gło�ci izolacji i jej zgodno�	 z projektem,  
- wyst�powania ewentualnych uszkodze�, 
- w przypadku, gdy jest to niezb�dne, nale�y wykona	 prób� wodn� lub inne badania pozwalaj�ce na 
prawidłow� ocen� wykonanych robót izolacyjnych. 
Z odbioru ko�cowego wykonanej izolacji nale�y sporz�dzi	 protokół, w którym powinna by	 zawarta 
ocena jako�ciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Je�eli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki 
lub wadliwo�	 wykonania robót, powinno to by	 zaznaczone w protokole wraz z okre�leniem trybu 
post�powania przy dokonywaniu napraw. Odbiór ko�cowy mo�e w takim przypadku by	 dokonany 
dopiero po usuni�ciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu. 
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8.8.2. Izolacje termiczne 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien by	 zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania 
odbiorów robót budowlanych. Odbiór cz��ciowy nale�y przeprowadza	 w nast�puj�cych fazach 
wykonywania robót: 
- po dostarczeniu materiałów na budow�, 
- po przygotowaniu podło�a, 
-po uło�eniu warstwy ocieplaj�cej, ale przed rozpocz�ciem układania folii polietylenowej i podkładu 
pod posadzk�. 
Przy odbiorze materiałów na budowie nale�y stwierdzi	, czy zostały one dostarczone wraz z 
za�wiadczeniem o jako�ci wystawionym przez producenta na podstawie bada� kontrolnych. 
Odbiór przygotowanego podło�a powinien obejmowa	: sprawdzenie spadków, równo�ci, czysto�ci i 
sucho�ci podło�a. Odbiór wykonanej warstwy ocieplaj�cej powinien obejmowa	: 
- sprawdzenie zgodno�ci z projektem, 
- sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ci�gło�ci warstwy termoizolacyjnej, prawidłowo�ci uło�enia oraz przylegania warstw 
do podło�a, 
- sprawdzenie czy styropian nie styka si� z materiałami zawieraj�cymi w swym składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
Odbiór ostateczny powinien polega	 na sprawdzeniu wyników odbiorów mi�dzyfazowych oraz 
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej. 
8.9. Stolarka okienna – sprawdzenie wg punktu 6.9., sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj�, 
skontrolowanie wa�no�ci atestów i aprobat technicznych. 
8.10. Stolarka drzwiowa – jak dla stolarki okiennej. 

9. Podstawa płatno�ci 
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow�, 
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 

10. Przepisy zwi�zane 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało�ciowych 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane 
PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane – Metody badania 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-78/B-01100 Kruszywa mineralne. Podział, nazwy, okre�lenia 
PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto�ci pyłów mineralnych. 
 PN-78/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych. 
PN-B-12030:1996/Az 1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, 
przechowywanie, transport 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405:199977Ap 1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-B-23116:1997 Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci i znakowanie 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci wodnej E>10% Grupa 
BIII 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasi�kliwo�ci wodnej, porowato�ci 
otwartej, g�sto�ci wzgl�dnej pozornej oraz g�sto�ci całkowitej, 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne �cienne i podłogowe – Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci i 
znakowanie 
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PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymało�ci na zginanie, 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczenie twardo�ci wg skali Mohsa 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczenie odporno�ci na plamienie 
PN-EN ISO 10545-9 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczenie odporno�ci na nagłe zmiany temperatury 
PN-EN ISO 10545-11 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczenie odporno�ci szkliwa na p�kni�cia 
włoskowate, 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek �ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-EN 1193:1999 Kleje do płytek. Oznaczanie wytrzymało�ci na rozci�ganie dla klejów 
cementowych 
PN-EN 1308:1999 Kleje do płytek. Oznaczanie po�lizgu 
PN-EN 1347:1999 Kleje do płytek. Oznaczanie zwil�alno�ci 
PN-EN 1770:2000 Kleje do płytek. Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych 
i zapraw do spoinowania 
PN-EN 1322:1999 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek budowlanych (Norma 
archiwalna)  
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie�czalnymi farbami 
emulsyjnymi (norma archiwalna) 
PN-C-81914:199S Farba dyspersyjna do malowania wn�trz budynków (norma archiwalna) 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn�trz 
PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowane – Pakowanie, przechowywanie transport 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczania  
BN-83/5028-13 Gwo
dzie budowlane ogólnego przeznaczenia 
DIN 51130 Skuteczno�	 antypo�lizgowa – grupa klasyfikacyjna, 
P-EN 177:1997 Płyty i płyty ceramiczne, prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci wodnej 3%<E<6%, 
Grupa BIIA, 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowanych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 
PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpo�arowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania ognia po 
posadzkach przemysłowych. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – cz��	 4: Oznaczenie kształtu 
ziaren – Wska
nik kształtu. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i �elbetowe. 
Podstawowe zasady projektowania 
PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��	 6: 
Oznaczanie g�sto�ci ziaren i nasi�kliwo�ci 
PN-EN 197-1:2002 Cement Cz��	 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotyczace cementów 
powszechnego u�ytku, 
P-EN 197-2:2002 Cement Cz��	 2: Ocena zgodno�ci 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze 
BN-77/B-6365-04 Folia szeroka z polietylenu o małej g�sto�ci 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-02151:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – izolacyjno�	
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjno�	 akustyczna elementów budowlanych 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
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BN-82/6118-32 Pokost lniany 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-�ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe (Rodzaj II: emalie do podłóg ftalowe modyfikowane) 
PN-72/D-96002 Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia 
PN-B-062200:2002 Konstrukcje stalowe – Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe  
PN-B-11212:1997 Materiały kamienne Elementy kamienne, płyty z konglomeratów kamiennych 
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe – Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na 
zimno 
PN-B-11212:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; płyty z konglomeratów kamiennych 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze 
PN-75/B-13078 Szkło budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne stosowania 
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno�	 na korozj�. Wymagania i metody bada�
P-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-88/B-10085/Az2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
(Zmiana Az2) 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
(Zmiana Az3) 
PN-B-05000-1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport 
PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary cz��ci chwytowych klamek 
PN-90/B-92270 Elementy i segmenty �cienne metalowe. Drzwi o zwi�kszonej odporno�ci na 
włamanie – klasy C. Wymagania i badania uzupełniaj�ce 
PN-88/B-94410 Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogólne wymagania i 
badania 
PN-88/B-94410/Az1:1998 Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogólne 
wymagania i badania. Zmiana A1 
DIN 17615 Tolerancje wykonania kształtowników ze stopu aluminium 
EN573 cz��	 2 Wła�ciwo�ci mechaniczne kształtowników ze stopów aluminium 
EN 573 cz��	 3 i 4 Skład chemiczny stopu aluminium 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
PN-89/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
PN-93/C-81515 Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubo�ci powłok 
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane. Badanie odporno�ci powłok lakierowanych na działanie wody  
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowane. Oznaczanie twardo�ci powłok 
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowane. Oznaczanie przyczepno�ci powłok do podło�a oraz 
przyczepno�ci mi�dzywarstwowej 
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowane. Oznaczanie odporno�ci na ciecze 
BN-84/6829-04 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie. Szyby na skrzydła drzwiowe 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport 
PN-EN 1363-1:2001 Badania odporno�ci ogniowej – cz��	 1: Wymagania ogólne 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie, 
transport 
PN-B-12030:1996/Az 1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie, transport (Zmiana Az1) 
Inne: 
Informator – poradnik Nida – Gips Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie 
Wydanie VI Kraków 1996r. 
 „Monta� systemów Rigips” Warszawa 1999 wydanie pi�te poprawione. Instrukcja ITB 282/88  
Budownictwa Ogólnego Warszawa 1992, Styropol Katalog produktów Wersja II 
Szyby ochronne budowlane. Ogólne wymagania techniczne. Opracowanie Instytutów Mechaniki 
Precyzyjnej w Warszawie, Instytutu Szkła i Ceramiki w Krakowie oraz Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 04  ROBOTY WYKO�CZENIOWE – ROBOTY ELEWACYJNE 

KOD CPV 45443000-4 



Zespół Szkół w Kórniku

47

1.Wst�p 
1.1.Przedmiot ST 
Wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót wyko�czeniowych zewn�trznych, które 
zostan� wykonane podczas przebudowy i zmiany sposobu u�ytkowania poddasza budynku 
lekcyjnego na cele administracyjno-socjalne przy ul. Pozna�skiej 2 w Kórniku. 
1.2.Zakres stosowania ST 
      ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji   
      robót  wymienionym w punkcie.  1.1. 
1.3.Zakres robót obj�tych ST 
      Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz� wykonania robót wyko�czeniowych  
      zewn�trznych i obejmuj�: 
      1.3.1.Okładziny z płyt styropianowych  
      1.3.2.Tynki zewn�trzne mineralne 
1.4.Okre�lenia podstawowe 
       Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi przepisami i   
        normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jako�	 wykonanych robót oraz za ich zgodno�	 z Dokumentacj�
Projektow� oraz poleceniami In�yniera. 

 2. Materiały 
Mog� by	 stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj�ce aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacj� In�yniera. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót 
według zasad niniejszej specyfikacji s�: 

2.1.Docieplenie �cian. 
      Docieplenie �cian zewn�trznych metod� bezspoinow� ze styropianu EPS 70-040 gr. 15cm na  
      warstwie klejowej, wyko�czone tynkiem mineralnym pokrytym powłok� malarsk�.
Warunki dostawy
Dostawa powinna by	 zapewniona w opakowaniach. 
Pochodzenie materiałów i jego jako�	 okre�lona atestem musi by	 zatwierdzona przez In�yniera. 
Transport i składowanie
Przewóz, powinien odbywa	 si� dostosowanymi do tego celu �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed uszkodzeniami. Palety z powy�szymi materiałami składowane mog� by	
bezpo�rednio na placu przy obiektowym na wyrównanym podło�u i podkładkach, zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. 
Kontrola jako�ci
Wykonawca zobowi�zany jest do oceny jako�ci dostarczonych przez producenta materiałów i ich 
zgodno�ci z wymaganiami ST na podstawie: 
- dokumentów producenta dotycz�cych kontroli jako�ci wg normy PN-B-04320, 
- dokumentów przewozowych, 
- ogl�dzin makroskopowych elementów dostarczonych na miejsce przeznaczenia, 
- dodatkowych bada� laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 
wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez In�yniera w�tpliwo�ci co do jako�ci 
materiałów. 
2.2.Tynki zewn�trzne  
Zaprawa klejowa , tynk podkładowy, warstwa elewacyjna ;-np. Atlas, Kreisel 
Warunki dostawy – Certyfikat lub Deklaracja zgodno�ci z dokumentem odniesienia, 
Transport i składowanie – warunki jak dla cementu, kleju 
Kontrola jako�ci – wg PN-B-10109:1998 
Płyn gruntuj�cy 
Warunki dostawy – Certyfikat lub Deklaracja zgodno�ci z dokumentem odniesienia, 
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Transport i składowanie – przechowywa	 w szczelnie zamkni�tych pojemnikach, chroni	 przed 
mrozem 
Kontrola jako�ci – wg danych producenta 
Tynk cienkowarstwowy – np. Atlas, Kreisel 
Warunki dostawy – Certyfikat lub Deklaracja zgodno�ci z dokumentem odniesienia, 
Transport i składowanie – warunki jak dla cementu, kleju 
Kontrola jako�ci – wg PN-B-10109:1998  , PN-B-10106 
Akcesoria – siatka zbroj�ca do systemu lekkich ocieple� z włókna szklanego, listwy naro�ne 
aluminiowe 
3.Sprz�t 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�	 wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak te� przy 
wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprz�tu itp. Sprz�t u�ywany przez wykonawc� powinien uzyska	 akceptacj� In�yniera. 
4.Transport 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�	 wykonywanych robót. Na �rodkach transportu przewo�one materiały powinny 
by	 zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez wytwórc�. 
5.Wykonanie robót 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót wyko�czeniowych winien wykaza	 si� mo�liwo�ci�
korzystania z maszyn i sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� tj. spełniaj�c� wymagania ST jako�	 robót. 
5.1. Docieplenie �cian zewn�trznych. 
      Wykona	 w systemie ociepleniowym, na bazie styropianu EPS 70-040 (FS-15) o grubo�ci 15cm. 

Przed wykonaniem ocieplenia usun�	 wszystkie lu
ne i łatwo odspajaj�ce si� fragmenty podło�a 
(tynku). Ubytki uzupełni	 materiałami zalecanymi do tego typu prac np. zaprawa tynkarska Atlas, 
zaprawa wyrównuj�ca Atlas. W przypadku podło�a słabego, pyl�cego przeprowadzi	 gruntowanie 
emulsj� np. Atlas Uni-Grunt. Wykonanie ocieplenia nale�y rozpocz�	 od zamocowania na �cianie 
listwy cokołowej. Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i 
kolejnych warstw płyt styropianowych, tak�e stanowi wzmocnienie dolnej kraw�dzi systemu. Po 
zamocowaniu listwy cokołowej nale�y przyst�pi	 do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy 
rz�d płyt mocuje si� opieraj�c go na listwie startowej. Kolejne warstwy nale�y układa	 stosuj�c 
przewi�zanie w tzw. cegiełk�. Takie przesuni�cie nale�y wykona	 zarówno na powierzchni 
�ciany, jak i na naro�ach budynku. Głównym elementem mocuj�cym styropian do podło�a jest 
zaprawa klej�ca, któr� nale�y nakłada	 metod� pasmowo-punktow�. Szeroko�	 pasma 
obwodowego uło�onego wzdłu� kraw�dzi płyty powinna wynosi	 co najmniej 3cm. Na pozostał�
powierzchni� nale�y nało�y	 równomiernie 6 placków o �rednicy 8-12cm. Naniesiona na płyt�
zaprawa powinna obejmowa	 co najmniej 40% jej powierzchni. Nale�y stosowa	 mocowanie 
mechaniczne ł�cznikami maj�cymi dokument dopuszczaj�cy do stosowania w budownictwie. Do 
mocowania za pomoc� ł�czników mechanicznych mo�na przyst�pi	 najwcze�niej po upływie 
doby od przyklejenia płyt. Nale�y stosowa	 4-6 kotew  na 1m2. Gł�boko�	 zakotwienia kołków w 
warstwie konstrukcyjnej �ciany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosi	 min. 6cm. W 
materiałach takich jak cegła dziurawka, pustaki ceramiczne, bloki z betonu komórkowego, 
ł�czniki musz� by	 zakotwione na gł�boko�	 min. 9cm. 

5.2. Warstwa zbrojona. 
Warstw� zbrojon� stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klej�cej. Siatka 
stosowana do docieple� musi posiada	 odpowiedni� wytrzymało�	 mechaniczn�, równy i trwały 
splot i powinna by	 odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mo�na przyst�pi	 nie 
wcze�niej ni� po trzech dniach od przyklejenia płyt. Przed rozpocz�ciem mocowania warstwy 
zbrojonej nale�y przeszlifowa	 ewentualne nierówno�ci płaszczyzny płyt styropianowych. Na 
wszystkich naro�ach pionowych nale�y zastosowa	 listwy aluminiowe naro�ne. Wykonanie 
warstwy zbrojonej polega na równomiernym rozprowadzeniu zaprawy klejowej po całej 
powierzchni termoizolacji i wtopieniu w ni� kolejnych pasów siatki. Prawidłowo zatopiona siatka 
powinna by	 całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna styka	 si� z 
powierzchni� płyt. Warstwa zbrojona musi by	 warstw� ci�gł� tzn. �e kolejne pasy siatki musz�
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by	 układane z zakładem min. 10 cm, a na naro�ach powinien zakład wynosi	 min. 15cm. Zakłady 
siatki nie mog� pokrywa	 si� ze spoinami mi�dzy płytami. Powstałe nierówno�ci nale�y 
bezwzgl�dnie zeszlifowa	. 

5.3. Tynkowanie. 
Do wykonania wyprawy tynkarskiej nale�y zastosowa	 tynk cienkowarstwowy np. Atlas Cermit 
SN mineralny �rednio-ziarnisty 2,0 mm koloru białego. Tynki mineralne s� produkowane w 
postaci suchej mieszanki pakowanej w papierowe worki 25 kg. Przygotowanie materiału polega 
na wsypaniu całej zawarto�ci worka do odmierzonej, ka�dorazowo tej samej ilo�ci wody (około 
5,0-5,2l) i dokładnym wymieszaniu mieszadłem wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. 
Materiał jest gotowy do u�ycia po około 5-10 minutach oraz po ponownym przemieszaniu. 
Czynno�ci nakładania i fakturowania tynków mineralnych mog� by	 prowadzone w temperaturach 
od +5oC do +25oC, przy unikaniu bezpo�redniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 
Materiał nale�y naci�ga	 na podło�e rozprowadzaj�c go równomiernie w cienkiej warstwie przy 
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku �ci�gn�	 równie� pack� stalow� gładk� do 
warstwy o grubo�ci ziarna. Zdejmowany materiał odkłada	 do pojemnika roboczego. Po 
ponownym przemieszaniu nadaje si� on do ponownego u�ycia. Uzyskanie ��danej struktury tynku 
odbywa si� przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie �wie�o 
nało�onego materiału. Czas otwarty pracy (od naci�gni�cia do zafakturowania) dla 
cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 
do 30 minut. Zale�y głównie od temperatury powietrza i podło�a, wilgotno�ci, nasłonecznienia 
oraz wiatru. 

5.4. Wykonanie powłoki malarskiej. 
Do wykonania powłoki malarskiej mo�na przyst�pi	 po wyschni�ciu wyprawy tynkarskiej, jednak 
nie wcze�niej ni� po 2 dobach od jej wykonania. Do malowania mo�na zastosowa	 farb�
akrylow�, silikatow�. Farb� mo�na nanie�	 wałkiem p�dzlem lub metod� natryskow�. Nale�y 
chroni	 malowan� powierzchni� przed bezpo�rednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i 
deszczu. Czas wysychania farby wynosi od 2 do 6 godzin w zale�no�ci od warunków 
atmosferycznych.  

6.Kontrola jako�ci robót 
Ogólne wymagania odno�nie kontroli jako�ci robót podano w ST-00  „Wymagania ogólne” 
6.1 Tynki zewn�trzne 
Kontrola jako�ci robót obejmuje: 
- sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow� – porównanie wykonywanych b�d

wykonanych robót z Dokumentacj� Projektow� i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno�ci na 
podstawie ogl�dzin i pomiarów,  
- sprawdzenie wykonywania wg zasad: 

- powierzchnie tynków powinny stanowi	 płaszczyzny pionowe lub poziome, 
- kraw�dzie przeci�cia si� płaszczyzn tynku powinny by	 liniami prostymi, 
- k�ty dwu�cienne utworzone przez te płaszczyzny musz� by	 k�tami prostymi, odchylenia od 

pionu powierzchni płaskich i kraw�dzi tynków kategorii III nie powinny przekracza	 10mm 
na wysoko�ci 1 kondygnacji oraz 30mm na całej wysoko�ci budynku wg PN-70/B-10100, 

- na stykach z powierzchniami inaczej wyko�czonymi np. na stykach z o�cie�nicami, 
podokiennikami tynki powinny by	 zabezpieczone przed p�kni�ciami przed odci�cie, 

- naro�a zewn�trzne powinny by	 zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w tynk, 
- wygl�d powierzchni tynków powinien by	 równy, jednolicie gładko zatarty,  p�kni�	 na 

powierzchni tynków, wykwitów w postaci nalotów wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków roztworów soli przenikaj�cych z podło�a, ple�ni oraz zacieków maj�cych posta	
trwałych �ladów. 

7.Obmiar 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
7.1.Okładziny –obmiar okładzin powinien by	 liczony w m2 rzeczywistej pow. licowania w 
rozwini�ciu, z wyliczonej powierzchni nie potr�ca si� otworów do 3m2. 
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7.2.Tynki – Jednostk� obmiaru dla tynków jest m2. tynki zewn�trzne oblicza si�  w metrach kw. Jako 
iloczyn długo�ci �cian w rozwini�ciu w stanie surowym przez wysoko�	 mierzon� od wierzchu cokołu 
do górnej kraw�dzi tynku. Z powierzchni potr�ca si� pow. nie otynkowane obróbek kamiennych je�li 
ka�da z nich jest wi�ksza ni� 1m2. Potr�ca si� otwory powy�ej 3m2. Tynki o�cie�y w otworach o 
pow. ponad 3m2. tynki o�cie�y oblicza si� jako iloczyn jednokrotnej długo�ci o�cie�a mierzonej w 
�wietle o�cie�nicy, przez szeroko�	 o�cie�a w stanie surowym. 

8.Odbiór robót 
8.1. Okładziny  
Do odbioru cało�ci zako�czonych robót okładzinowych wykonawca obowi�zany jest przedstawi	
dokumentacj� techniczn� projektowo-kosztorysow�, uwzgl�dniaj�c� wymagania odpowiednich norm i 
okre�laj�c� ewentualne specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne (np. kolorystyczne, fakturowe), 
jak równie�: 
a) stwierdzenie prawidłowego wykonania robót mi�dzyoperacyjnych (protokoły z odbiorów 
mi�dzyoperacyjnych), 
b) protokoły bada� kontrolnych lub za�wiadczenia stwierdzaj�ce jako�	 u�ytych materiałów (atesty). 
Dopuszcza si� tylko takie odst�pstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszaj� postanowie�
norm, a s� uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz s� udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, albo innym 
równorz�dnym dowodem. 
Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� techniczn� powinno by	 przeprowadzone przez porównanie 
wykonanej okładziny z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno�ci za 
pomoc� ogl�dzin zewn�trznych i pomiaru. 
Sprawdzenie podło�y powinno by	 przeprowadzone na podstawie protokółu badania mi�dzy 
operacyjnego, zawieraj�cego stwierdzenie wła�ciwej jako�ci i prawidłowego ukształtowania podło�a 
zgodnie z wymaganiami. 
Sprawdzenie materiałów nale�y w czasie odbioru okładziny przeprowadza	 po�rednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy oraz przedło�onych przez dostawc� za�wiadcze� (atestów) z kontroli 
jako�ci materiałów. Materiały nie maj�ce dokumentów potwierdzaj�cych ich jako�	 powinny by	
przed u�yciem do robót poddane badaniom przez upowa�nione laboratorium. 
8.2. Tynki zewn�trzne 
Roboty tynkarskie powinny by	 wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi warunkami 
technicznymi okre�lonymi w normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Tynki powinny by	 badane wst�pnie nie wcze�niej ni� po upływie 7 dni. Odbiór ostateczny powinien 
by	 dokonany nie pó
niej ni� po upływie roku od uko�czenia robót tynkowych. Do odbioru 
ko�cowego Wykonawca przedstawi: 
- protokoły z odbiorów cz��ciowych i realizacji postanowie� dotycz�cych usuni�cia usterek, 
- �wiadectwa jako�ci wydane przez dostawców materiałów, 
- zgodno�	 wykonania z Dokumentacj� Projektow� oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotycz�cymi zmian i odst�pstw do Dokumentacji Projektowej. 

9. Podstawa płatno�ci 
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow�, 
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 

10. Przepisy zwi�zane 
Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia. 
Karty techniczne produktów. 
Instrukcja instalacji wydana przez  producenta systemu. 
PN-B- 20130:421  płyty styropianowe. 
PN- 88/B-30000   cement portlandzki. 
PN- 88/B-04300   Cement. Metody bada�. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN- 88/ 6731-08   Cement. Transport i przechowywanie. 
PN- 88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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1. Wstęp.         

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru instalacji centralnego ogrzewania podczas przebudowy i zmiany sposobu 

użytkowania poddasza budynku lekcyjnego na cele administracyjno-socjalne przy ul. 

Poznańskiej 2 w Kórniku. 

 

1.2.Zakres stosowania ST. 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

 

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 

 

- Montaż rurociągów z rur miedzianych instalacyjnych, 

 

- Montaż kompensatorów miedzianych mieszkowych, 

 

- Montaż grzejników centralnego ogrzewania dwupłytowych z zasilaniem dolnym, 

 

- Montaż zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi, 

 

- Montaż rur przyłącznych, 

 

- Montaż zaworów powrotnych. 

   

1.4.Określenia podstawowe  

 

      Instalacja centralnego ogrzewania: układ połączonych przewodów, źródła ciepła, 

armatury odcinającej, regulacyjnej, odpowietrzającej i urządzeń grzejnych służących do 

ogrzania poszczególnych pomieszczeń budynku do temperatury wymaganej 

Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. „W sprawie  warunków   

technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki  i ich  usytuowanie” (Dz.U. z 

15.06.2002r) z późn. zm. 

 

2. Materiały. 

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty 

Techniczne, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 

Polska Normą lub z aprobatą techniczną 

1. PN-EN 1057 :1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe 

2. PN-EN 1254-1:2002 Miedź i stopy miedzi. Łączniki do rur miedzianych z końcówkami 

do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego 

3. PN-EN 1173 : 1999 Miedź i stopy miedzi. Oznaczenia stanów materiałów 

4. PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. 

Metody badań. 
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5. PN-EN 29453 : 2000 Luty miękkie Skład chemiczny i postać 

 

  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wg zasad  

  niniejszej ST są: 

 

2.1. Rurociągi 

      Do budowy instalacji c.o. stosuje się następujące materiały: 

o rurociągi c.o. z rur miedzianych instalacyjnych ∅ 15mm 

o rurociągi c.o. z rur miedzianych instalacyjnych ∅ 18mm 

 

2.2. Grzejniki i armatura 
       Stalowe dwupłytowe dolno – zasilane 

− głowice termostatyczne,  

− armatura gwintowana – krajowa, 

− odpowietrzniki automatyczne – krajowe, 

− zawory powrotne, 

 

2.3. Składowanie 

 

2.3.1. Rury miedziane 

          Składowanie zgodnie z instrukcją producenta zawartą w poradniku wykonawcy. 

 

2.3.2. Grzejniki i armatura 

Armaturę i grzejniki należy składować w oryginalnych opakowaniach producentów i 

w sposób zabezpieczający uszkodzeniem powłok wykończeniowych. 

 

3. Sprzęt.  

    

      Sprzęt musi być sprawny i nie wpływający niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

• Samochód dostawczy 

• Samochód samowyładowczy 5t 

• Samochód skrzyniowy 

• Wiertarki 

• Gwintownice do rur 

• Agregat spawalniczy gazowy 

• Praska hydrauliczna lub ręczna do łączenia rur z kształtkami 

•  Piły elektryczne 

•  Rusztowania lekkie przesuwne 

•  Gwintownice do rur  

•  Wiertarki, wkrętarki 

 

4. Transport. 

 

Transport elementów instalacji powinien odbywać się w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniem i deformacją. Armaturę i grzejniki należy 

transportować w oryginalnych opakowaniach producentów i składować w sposób 

zabezpieczający uszkodzeniem powłok wykończeniowych. Sposób transportu 

poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Należy 
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ściśle stosować się do jego wytycznych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na 

transport rur i kształtek. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót   

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Wyznaczenie tras przewodów ułożonych w kanałach, na ścianach budynku i w 

posadzkach, przygotowanie bruzd dla pionów. Przebicie otworów w ścianach, bruzd i 

obsadzenie uchwytów. 

 

 

5.3. Roboty montażowe 

Instalację grzewczą  w pomieszczeniach wykonać z zastosowaniem rur i kształtek z 

katalogu producenta rur i wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku.  

Przewody należy prowadzić w posadzkach, kanałach oraz bruzdach ściennych. Sposób 

prowadzenia rur oraz średnice wg części graficznej projektu. Przejścia przewodów przez 

ściany i stropy wykonywać w rurze osłonowej. 

          Odpowietrzenie instalacji  centralnego ogrzewania przewidziano poprzez 

odpowietrzniki manualne zamontowane w poszczególnych grzejnikach oraz 

odpowietrzniki automatyczne (np. Vallmat lub Oventrop). Odwodnienie instalacji 

projektuje się montując w najniższym punkcie instalacji zawory z kurkiem spustowym.   

Regulacja przepływu czynnika grzewczego za pomocą nastaw zaworów 

termostatycznych oraz automatycznych zaworów równoważących ASV firmy Danfoss 

montowanych na każdym pionowym odejściu z  piętra. 

Podłączenie grzejników wykonać z zastosowaniem rur przyłącznych . 

Przed grzejnikami przewidziano zawory termostatyczne z nastawą wstępną 1/2” proste 

serii RTD-N prod. Danfoss . 

Na zawory termostatyczne zamontować głowice Danfoss specjalne wzmocnione ze 

względu na funkcje obiektu.  Miejsce montażu oraz wielkość grzejników określono w 

części graficznej. Zawory przygrzejnikowe pozwalają na regulację dopływu czynnika 

grzejnego. Instalację zaprojektowano w systemie grzewczym wodnym, pompowym w 

układzie zamkniętym. 

Przejścia rurociągów przez przegrody poziome i pionowe prowadzić w tulejach 

ochronnych. 

Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta zawartą w 

poradniku wykonania robót. 

 

 

5.4.Izolacja termiczna oraz zabezpieczenie przed roszeniem. 
 Rurociągi c.o. z rur z miedzi izolować cieplnie pianką polietylenową lub innym 

materiałem o wspólczynniku przewodzenia ciepła =0,04W/mK. Izolację rur centralnego 

ogrzewania prowadzoną w posadzkach oraz bruzdach należy wykonać zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. Poziomy należy zaizolować ciepłochronnie otulinami o gr. 

min. 20mm posiadającymi odpowiednie atesty. Otulinę należy nakładać bezpośrednio 

na rury. 
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5.5. Próba szczelności 

 

5.5.1  Instalacja centralnego ogrzewania 

Po zakończeniu robót montażowych całą instalację należy przepłukać. Próbę 

ciśnieniową należy wykonać zgodnie z wymogami PW-64/B-104 ( PN 64/B-10400 ) na 

ciśnienie 6 bar (0,6 MPa) w dwóch etapach. Dla rur z miedzi należy przeprowadzić 

próbę wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej w okresie 30mm wytworzyć 

dwukrotnie ciśnienie próbne w odstępach co 10 min. Po ostatnim uzupełnieniu ciśnienia 

do wartości próbnej ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż o 0,6 bar po 30 minutach. 

Po próbie wstępnej dokonać próby zasadniczej, podczas której dalszy spadek ciśnienia 

nie może być większy niż 0,2 bar. Ponadto dokonać wizualnego sprawdzenia 

szczelności złącz. Woda obiegowa w instalacji powinna spełniać warunki normy: PN-

93/C-04607. Woda powinna być bez zawiesin i zanieczyszczeń. Przed napełnieniem 

instalację należy dokładnie przepłukać wodą surową. Płukanie powinno stanowić 

przejściowy warunek odbioru instalacji ( protokół odbioru ). 

 

 

6. Kontrola jakości robót. 

 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji c.o. powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735  oraz PN-/B-

10700.00. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować badania zgodności z Dokumentacją 

Projektową i wytycznymi producenta rur i grzejników oraz zaworów. 

 

 

7. Obmiar robót. 

 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji przetargowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w    

naturze. Jednostką obmiarową instalacji jest 1metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy 

oraz  sztuka grzejnika. 

 

 

8. Odbiór robót. 

 

8.1. Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót; 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i 

wytycznymi producentów rur, grzejników i armatury. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów.                        

 

8.2. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
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• protokół przeprowadzonego badania szczelności; 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i wytycznymi producenta rur,  

grzejników, armatury oraz ewentualnymi zapisami dotyczącymi zmian i odstępstw od 

Dokumentacji Projektowej; 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek; 

• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia; 

• protokoły badań szczelności całego przewodu; 

 

      Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru  

jeśli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

 

 

9. Podstawa płatności. 

           Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  

           Płatność za  wszelkie roboty zgodnie z kontraktem. 

 

9.1. Cena wykonania jednego metra przewodów instalacji c.o. i sztuki grzejnika   

       obejmuje : 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy przewodów; 

• dostarczenie materiałów; 

• ułożenie poziomów; 

• wykonanie przekuć w przegrodach pod przewody; 

• zamocowanie grzejników; 

• wykonanie rur przyłącznych do grzejników; 

• ułożenie przewodów c.o. z rur miedzianych;     

• wykonanie połączeń w/w rur; 

• montaż armatury odcinającej i regulacyjnej; 

• wykonanie izolacji termicznej rurociągów; 

• próba szczelności i płukanie instalacji c.o.; 

• regulacja instalacji c.o. na gorąco. 

 

 

10. Przepisy związane 

 

Uwzględniono następujące normy: 

PN-EN 1057 :1999 - Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe. 

PN-EN 1254-1:2002 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki do rur miedzianych z 

końcówkami kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. 

PN-70/C-89016 -Miedź i stopy miedzi. Oznaczenia stanów materiałów. 

PN-EN 29453 : 2000 - Luty miękkie Skład chemiczny i postać. 

PN-EN 215-1:2002 – Termostatyczne zawory grzejnikowe.  

Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 442-1:1999 – Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 

PN-EN 442-2:1999 – Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
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PN-B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

            PN-90/B-01430- Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.  

PN-82/B-02402- Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach. 

PN-82/B-02403- Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-B-02414-      Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań  

                                     wodnych systemu zamkniętego naczyniami wzbiorczymi  

                                     przeponowymi. Wymagania. 

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

                            Wymagania. 

PN-85/B-02421- Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 

armatury  i urządzeń. Wymagania i badania. 

„Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych – wytyczne 

stosowania COBRTI – INSTAL” 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych cz. II 

instalacje sanitarne i przemysłowe.” 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN. I C.W.U.  

 

CPV: 45332200-5 — Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych 

CPV: 45332300-6 — Instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót dotyczących wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji 

wewnętrznej w budynku podczas przebudowy i zmiany sposobu użytkowania poddasza 

budynku lekcyjnego na cele administracyjno-socjalne przy ul. Poznańskiej 2 w Kórniku. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu budowę instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji. W zakres podstawowych 

robót wchodzą : 

 
1.3.1.Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej 

a) ułożenie rurociągów ciśnieniowych z rur z tworzywa sztucznego 

b) podłączenie przyborów i armatury 

c) próby szczelności instalacji wodociągowej 

d) płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych 

e) wykonanie izolacji termicznej 

 
1.3.2.Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

a) ułożenie przewodów kanalizacyjnych z rur PVC 

b) ułożenie pionów kanalizacyjnych z rur PVC z zamontowaniem wywiewek na dachu 

c) podłączenie do przyborów sanitarnych 

d) próby szczelności instalacji kanalizacji 

e) obudowa rur kanalizacyjnych płytami g-k na ruszcie stalowym 

 

   1.4. Określenia podstawowe  
  Instalacja wodociągowa:      układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń służące 

                                               do zaopatrzenia budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniająca 

                                                wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych 

                                                dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda  

                                                do spożycia przez ludzi. 

  Instalacja wodociągowa wody ciepłej:  Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio 

                                                                 za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia 

                                                                do przygotowania ciepłej wody. 

  Instalacja kanalizacyjna:   układ połączonych przewodów z uzbrojeniem służących do  

                                             odprowadzenia ścieków sanitarnych z przyborów i urządzeń   

                                             sanitarnych do studzienek zewnętrznych kanalizacji sanitarnej.  

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające: 

− aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

− dopuszczone do obrotu, 

− zaakceptowane przez inspektora nadzoru, 
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2.1. Rurociągi 
Dla instalacji wody zimnej i ciepłej zastosowano następujące materiały: 

Zimna woda – Rury PP-R Pnom 1,6 MPa  

- rurociągi zw. z rur polipropylenowych j.w. ∅ 16x2,2 mm 
- rurociągi zw. z rur polipropylenowych j.w. ∅ 20x2,8 mm 

 

Woda ciepła i cyrkulacja – Rury PP-R  Stabi Pnom 2,0 MPa  

- rurociągi c.w. z rur polipropylenowych j.w. ∅ 16x2,7 mm 

- rurociągi c.w. z rur polipropylenowych j.w. ∅ 20x3,4 mm 

 

Instalacja kanalizacyjna – Rury PCV kielichowe wzmocnione 

- rurociągi z rur PCV ∅ 50 mm 

- rurociągi z rur PCV ∅ 110 mm 

 

Rury na piony i podejścia kanalizacyjne  

       -    rurociągi z rur PCV  ∅ 40 mm 

       -    rurociągi z rur PCV  ∅ 50 mm 

- rurociągi z rur PCV  ∅ 75mm 

       -    rurociągi z rur PCV  ∅110 mm 

 

2.2. Armatura 
- Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe stojące, 

- Zlewozmywaki jedno i dwukomorowe stalowe emaliowane oraz ze stali 

nierdzewnej, 

- Umywalki porcelanowe pojedyncze, 

- Ustępy z płuczką ustępową typu „dolnopłuk”, 

 
2.3. Składowanie 
2.3.1. Rury polipropylenowe 
          Składowanie zgodnie z instrukcją producenta zawartą w poradniku wykonawcy. 

2.3.2. Rury PCV 
          Składowanie zgodnie z instrukcją producenta . 

2.3.3. Armatura 
          Składowanie pod zadaszeniem zgodnie z instrukcją producenta w oryginalnych  

       opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 

 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
         Sprzęt musi być sprawny i nie wpływający niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót. 

• Samochód dostawczy 

• Koparka gąsienicowa 0,25 m3 

• Samochód samowyładowczy 5t 

• Samochód skrzyniowy 

• Zagęszczarka wibracyjna 

• Wiertarki 

• Gwintownice do rur 

• Agregat spawalniczy gazowy 
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• Zgrzewarka do rur HDPE 

• Maszyna do zgrzewania elektrooporowego dla rur HDPE  

• Praska hydrauliczna lub ręczna do łączenia rur z kształtkami 

•  Piły elektryczne 

•  Rusztowania lekkie przesuwne 

•  Gwintownice do rur  

•  Wiertarki, wkrętarki 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

        Należy stosować środki transportu i sposób jego wykonywania, by nie wpływały one 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

        Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Sposób transportu poszczególnych elementów 

oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Należy ściśle stosować się do jego 

wytycznych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na transport rur i kształtek z PP i PVC. 

 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
        Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja . 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Wyznaczenie tras przewodów ułożonych w kanałach, na ścianach budynku i w posadzkach, 

przygotowanie bruzd dla pionów. Przebicie otworów w ścianach, bruzd i obsadzenie 

uchwytów. 

 
5.2.1.Instalacja wody zimnej i ciepłej 

• Wytyczenie tras przewodów na ścianach, stropach i posadzkach 

• Ustalenie miejsc wykonania podejść do przyborów i zaworów czerpalnych 

• Wykucie otworów w ścianach na trasie instalacji  

 

5.2.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej 
• Wytyczenie tras przebiegu przewodów, które będą prowadzone pod posadzką i na 

ścianach budynku 

• Ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń 

 
5.3. Roboty montażowe 
 
5.3.1.Instalacja wody zimnej i ciepłej 
          Instalację wodociągową w pomieszczeniach wykonać z zastosowaniem rur i kształtek z 

katalogu producenta rur i wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku.  Przewody 

PP-R należy prowadzić w posadzkach, kanałach oraz bruzdach ściennych. Sposób 

prowadzenia rur oraz średnice wg części graficznej projektu. Przejścia przewodów przez 

ściany wykonywać w rurze osłonowej. 
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       Odwodnienie instalacji projektuje się montując w najniższym punkcie instalacji zawory z 

kurkiem spustowym.   

Instalację zimnej wykonać z rur PP-R. Instalację ciepłej wody oraz cyrkulację wykonać w 

całości z rur PP-R wyspecyfikowanych w projekcie. Instalację zimnej i ciepłej wody  

wykonać w posadzkach i bruzdach ściennych.  

Przejścia rurociągów przez przegrody poziome i pionowe prowadzić w tulejach ochronnych. 

Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta zawartą w poradniku 

wykonania robót. 

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienie 

maksymalne 0,6MPa, temperatura od -5°C  do +55°C. Zawory czerpalne należy montować 

0,25 ÷0,35m nad przyborem. Połączenia gwintowane należy uszczelnić taśma teflonową.  

Rury prowadzone w warstwach posadzki układać z łagodnymi łukami mocować do posadzki 

za pomocą haków plastikowych. 

 

5.3.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Połączenia rur z PVC należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy 

dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych powinny 

być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45°. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 

wsporników. Pomiędzy przewodem, a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 

powinny mocować rurę pod kielichem. Piony należy wyposażyć w czyszczaki posiadające 

szczelne zamknięcia. Piony należy wyprowadzić pod strop ostatniej kondygnacji i zakończyć 

je ponad dachem rurą wentylacyjną. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami 

kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Podejścia od 

urządzeń do pionu o średnicy PCV 40 i 50mm prowadzić w bruzdach, a przewody o średnicy 

110 obudować . 

 

 

5.4.Izolacja termiczna oraz zabezpieczenie przed roszeniem 
 Rurociągi wody zimnej z rur z polipropylenu i rurociągi c.w.u. izolować cieplnie 

pianką polietylenową lub innym materiałem o współczynniku przewodzenia ciepła 

=0,04W/mK. Izolację rur  ciepłej i zimnej wody prowadzoną  w posadzkach, bruzdach i na 

ścianach należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.  Poziomy należy zaizolować 

ciepłochronnie otulinami posiadającymi odpowiednie atesty. Instalację wodociągową  

zaizolować otuliną o gr. min. 9mm. Otulinę należy nakładać bezpośrednio na rury. 

            

5.5. Próba szczelności 
 

5.5.1 Instalacja zimnej i ciepłej wody 
 Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 

- maksymalna temperatura wody zimnej 20
0
C 

- przed próbą ciśnienia rurociąg musi być wypełniony wodą przez 2 godz. 

Po napełnieniu i odpowietrzeniu odcinka należy podnieść ciśnienie do wartości 1,5 x 

najwyższego ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1,0 MPa. 

Ciśnienie to w okresie 30 min. należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 

co 10 min. Po dalszych 30 min. spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02MPa. W 

przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków należy je usunąć i ponownie wykonać 

całą próbę od początku. 

Badania dla cieplej wody należy wykonać dwukrotnie, raz napełniając instalację wodą zimną, 

drugi raz wodą o temperaturze 55° C. 
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5.5.2  Instalacja kanalizacyjna 
Po zmontowaniu rurociągów należy je poddać próbie szczelności połączeń. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
         Kontrola związana wykonaniem instalacji z.w., c.w. i kanalizacji  powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-

10735  oraz PN-/B-10700.00. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, 

jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować badania zgodności z Dokumentacją Projektową i 

wytycznymi producenta rur oraz zaworów i armatury. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
         Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją, książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar. 

Jednostką obmiarową instalacji jest 1metr (m) rury, dla każdego typu oraz sztuka armatury. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót; 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i 

wytycznymi producentów rur, grzejników i armatury. Wyniki z przeprowadzonych badań 

powinny być ujęte w formie protokołów.                        

 

8.2. Odbiór końcowy 
         Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności; 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i wytycznymi producenta rur,  

grzejników, armatury i białego montażu oraz ewentualnymi zapisami dotyczącymi zmian i 

odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia; 

• protokoły badań szczelności całego przewodu; 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wszelkie roboty zgodnie z kontraktem. 

 

9.1. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA PRZEWODÓW INSTALACJI WODY 
ZIMNEJ I CIEPŁEJ  OBEJMUJE: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy przewodów; 

• dostarczenie materiałów; 

• ułożenie poziomów  i pionów 
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• wykonanie przekuć w przegrodach pod przewody; odkrycie kanałów półprzełazowych i 

wykonanie dodatkowych odkryć przy pionach 

• ułożenie przewodów   z rur polipropylenowych oraz stalowych do hydrantów                                                              

wykonanie połączeń w/w rur; 

• wykonanie podłączeń armatury wypływowej 

• montaż armatury odcinającej i regulacyjnej; 

• wykonanie izolacji termicznej rurociągów; 

• próba szczelności i płukanie instalacji wodociągowej 

 

9.2. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA PRZEWODÓW KANALIZACJI 
OBEJMUJE: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy przewodów; 

• przygotowanie wykopów wewnątrz budynku pod poziomy kanalizacyjne  

• dostarczenie materiałów; 

• ułożenie poziomów  i pionów 

• wykonanie przekuć w przegrodach pod przewody  

• ułożenie rur z PCV oraz  wykonanie połączeń w/w rur; 

• wykonanie podłączeń białego montażu 

• próba szczelności i płukanie instalacji kanalizacyjnej 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
10.2. POLSKIE NORMY 

PN-85/B-02421- Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury  

                            i urządzeń. Wymagania i badania. 

PN-B/10700/00 – Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

 odbiorze          

PN-B/10700/01 – Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

 Odbiorze. Instalacja kanalizacyjna 

PN-B/10700/02 – Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

 Odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych   

 Ocynkowanych 

        PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe . Wymagania w projektowaniu.         

        PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu. 

 

        Materiały katalogowe producenta - Poradnik wykonawcy 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych’ pod red. 

L. Furtaka. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 

Warszawa 1994 r. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych cz. II 

instalacje sanitarne i przemysłowe.” 
 Warunki techniczne dla instalacji gazowych cz.I, II, III” wydanie Cobro-Profil W-wa 

1996r.  

 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 z późniejszymi zmianami).  
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Inwestor: Zespól Szkól 

ul. Pozna�ska 2, 62-035 Kórnik

Obiekt: Projekt przebudowy i zmiany sposobu u�ytkowania
poddasza

budynku lekcyjnego na cele administracyjno- socjalne

ul. Pozna�ska 2 dz. nr ewid. 355, obr�b Kórnik

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW 

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

ROBOTY W ZAKRESIE MONTA�U OPRAW, OSPRZ�TU, 

URZ�DZE� I ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Sporz�dził: in�. Andrzej Szafra�ski
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1. CZ��	 OGÓLNA

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego 

Przebudowa i zmiana sposobu u�ytkowania poddasza budynku lekcyjnego na cele
administracyjno- socjalne ul. Pozna�ska 2, dz. nr ewid. 355, obr�b Kórnik.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce
wykonania  i  odbioru  robót  zwi�zanych  z  układaniem  i  monta�em  elementów  instalacji
elektrycznej  (układanie  kabli  i  przewodów,  monta�  osprz�tu  i  opraw)  w  obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa in�ynieryjnego. 

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie
 miejsce tylko
w przypadkach prostych robót  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których istnieje  pewno�
,  �e
podstawowe  wymagania  b�d�  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikaj�cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4.Przedmiot i zakres robót obj
tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz� zasad wykonywania
i odbioru robót zwi�zanych z:

– układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 

– monta�em opraw, osprz�tu, urz�dze� i odbiorników energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podło�a i robotami towarzysz�cymi, dla obiektów kubaturowych
oraz obiektów budownictwa  in�ynieryjnego.  ST  dotyczy wszystkich  czynno�ci  maj�cych
na celu wykonanie robót zwi�zanych z:

– kompletacj� wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wy�ej prac,

– wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podło�a  (w
szczególno�ci  roboty  murarskie,  �lusarsko-spawalnicze  monta�  elementów  osprz�tu
instalacyjnego itp.),

– uło�eniem  wszystkich  materiałów  w  sposób  i  w  miejscu  zgodnym  z  dokumentacj�
techniczn�,

– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacj�  techniczn�  wszystkich
elementów wyznaczonych w dokumentacji,

– uło�eniem  drutu  stalowego  (dla  instalacji  prowadzonych  w  rurkach  lub  kanałach
zamkni�tych),  ułatwiaj�cego  docelowe  wci�ganie  zaprojektowanych  przewodów  (np.
dla sieci teleinformatycznych),

– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacj�  techniczn�  wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodów,

– przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  bada�  oraz  potwierdzenie  protokołami
kwalifikuj�cymi montowany element instalacji elektrycznej,

1.5.Okre�lenia podstawowe, definicje
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Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s�  zgodne z odpowiednimi
normami oraz okre�leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.4. a tak�e podanymi poni�ej:

Specyfikacja  techniczna  – dokument  zawieraj�cy  zespół  cech  wymaganych  dla
procesu  wytwarzania  lub  dla  samego  wyrobu,  w  zakresie  parametrów  technicznych,
jako�ci,  wymogów  bezpiecze�stwa,  wielko�ci  charakterystycznych  a  tak�e  co  do
nazewnictwa,  symboliki,  znaków  i  sposobów  oznaczania,  metod  bada�  i  prób  oraz
odbiorów i rozlicze�.

Aprobata  techniczna  –  dokument  stwierdzaj�cy  przydatno�
  dane  wyrobu  do
okre�lonego  obszaru  zastosowania.  Zawiera  ustalenia  techniczne  co  do  wymaga�
podstawowych wyrobu oraz metodyk� bada� dla potwierdzenia tych wymaga�.

Deklaracja  zgodno�ci  –  dokument  w  formie  o�wiadczenia  wydany  przez  producenta,
stwierdzaj�cy  zgodno�
  z  kryteriami  okre�lonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,
normami,  przepisami,  wymogami  lub  specyfikacj�  techniczn�  dla  danego  materiału  lub
wyrobu.

Certyfikat  zgodno�ci  –  dokument  wydany  przez  upowa�nion�  jednostk�  badaj�c�
(certyfikuj�c�),  stwierdzaj�cy  zgodno�
  z  kryteriami  okre�lonymi  odpowiednimi  aktami
prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami  lub  specyfikacj�  techniczn�  dla  badanego
materiału lub wyrobu.

Cz
��  czynna  –  przewód lub inny element  przewodz�cy,  wchodz�cy w skład instalacji
elektrycznej  lub  urz�dzenia,  który  w  warunkach  normalnej  pracy  instalacji  elektrycznej
mo�e  by
  pod  napi�ciem  a  nie  spełnia  funkcji  przewodu  ochronnego  (przewody
ochronne PE i PEN nie s� cz��ci� czynn�).

Poł�czenia wyrównawcze – elektryczne poł�czenie cz��ci przewodz�cych dost�pnych
lub obcych w celu wyrównania potencjału. 

Kable  i  przewody  –  materiały  słu��ce  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 

Przewód  neutralny  –  „W  pewnych  przypadkach  i  w  okre�lonych  warunkach  funkcj�
przewodu  neutralnego  i  ochronnego  mog�  by
  zespolone  w  jednym  przewodzie  [patrz
okre�lenie przewodu PEN 826-13-25)]”.

Osprz
t  instalacyjny  do  kabli  i  przewodów  –  zespół  materiałów  dodatkowych,
stosowanych  przy  układaniu  przewodów,  ułatwiaj�cy  ich  monta�  oraz  dotarcie  w
przypadku  awarii,  zabezpieczaj�cy  przed  uszkodzeniami,  wytyczaj�cy  trasy  ci�gów
równoległych przewodów itp.

Grupy materiałów stanowi�cych osprz�t instalacyjny do kabli i przewodów:

– przepusty kablowe i osłony kraw�dzi,

– rury instalacyjne,

– systemy mocuj�ce,

– puszki elektroinstalacyjne,

– ko�cówki kablowe, zaciski i konektory,

–  pozostały  osprz�t  (oznaczniki  przewodów,  linki  no�ne  i  systemy  naci�gowe,  dławice,
zł�czki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urz�dzenia  elektryczne  –  wszelkie  urz�dzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania
energii elektrycznej.

Odbiorniki  energii  elektrycznej  –  urz�dzenia  przeznaczone  do  przetwarzania  energii
elektrycznej w inn� form� energii (�wiatło, ciepło, energi� mechaniczn� itp.).
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Klasa  ochronno�ci  –  umowne  oznaczenie,  okre�laj�ce  mo�liwo�ci  ochronne
urz�dzenia, ze wzgl�du na jego cechy budowy, przy bezpo�rednim dotyku.

Oprawa  o�wietleniowa  –  urz�dzenie  słu��ce  do  rozsyłu,  filtracji  i  przekształcania
�wiatła emitowanego przez jedn�  lamp�  lub kilka lamp zawieraj�ce wszystkie elementy
niezb�dne  do  podtrzymania,  mocowania  i  zabezpieczenia  lamp  oraz  zawieraj�ce,  w
razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podł�czenia
do sieci zasilaj�cej, lecz nie zawieraj�ce samych lamp”.

Stopie�  ochrony IP  –  okre�lona w PN-EN 60529:2003,  umowna miara  ochrony przed
dotykiem  elementów  instalacji  elektrycznej  oraz  przed  przedostaniem  si�  ciał  stałych,
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a któr� zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwód  elektryczny  (instalacji  elektrycznej)  –  zespół  elementów  poł�czonych
po�rednio  lub  bezpo�rednio  ze  �ródłem  energii  elektrycznej  za  pomoc�  chronionego
przed  przet��eniem  wspólnym  zabezpieczeniem  kompletu  odpowiednio  poł�czonych
przewodów  elektrycznych.  Obejmuje  przewody  czynne,  przewody  ochronne  (je�eli  s�),
urz�dzenia  ochronne  i  przył�czon�  aparatur�  ł�czeniow�,  sterownicz�  i  akcesoria.
Przewód ochronny mo�e by
 wspólny dla ró�nych obwodów.

Przygotowanie  podło�a  –  zespół  czynno�ci  wykonywanych  przed  zamocowaniem
osprz�tu  instalacyjnego,  urz�dzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,
układaniem kabli i przewodów maj�cy na celu zapewnienie mo�liwo�ci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacj�.

Do prac przygotowawczych zalicza si� nast�puj�ce grupy czynno�ci:

– wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

– kucie kucie bruzd i wn�k,

– osadzanie osadzanie kołków w podło�u, w tym ich wstrzeliwanie,

– monta�u monta� uchwytów do rur i przewodów,

– monta� rur instalacyjnych,

– oczyszczenie podło�a .

1.6.Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�
  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�
  z
dokumentacj�  projektow�,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz�ce  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7.Dokumentacja robót monta�owych

Dokumentacj� robót monta�owych elementów instalacji elektrycznej stanowi�:

– projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikaj�cym  z  rozporz�dzenia  Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówie�  publicznych),  sporz�dzone  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
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– dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporz�dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z
dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  monta�u  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó�niejszymi zmianami),

– dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania u�ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw� z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotycz�ce stosowania wyrobów,

– protokoły  odbiorów  cz��ciowych,  ko�cowych  oraz  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych
zakryciu z zał�czonymi protokołami z bada� kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  (zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy  Prawo  budowlane  z
dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó�niejszymi zmianami).

Monta�  elementów  instalacji  elektrycznej  nale�y  wykonywa
  na  podstawie
dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru
robót monta�owych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

1.8.Nazwy i kody:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

4 5 3 1 0 0 0 0 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  słu��
ustaleniu  po��danego  standardu  wykonania  i  okre�lenia  wła�ciwo�ci  i  wymogów
technicznych zało�onych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwi�za�.

Dopuszcza  si�  zamieszczenie  rozwi�za�  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych
producentów pod warunkiem:

– spełniania tych samych wła�ciwo�ci technicznych,

– przedstawienia  zamiennych  rozwi�za�  na  pi�mie  (dane  techniczne,  atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.Ogólne  wymagania  dotycz�ce  wła�ciwo�ci  materiałów,  ich  pozyskiwania  i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do  wykonania  i  monta�u  instalacji,  urz�dze�  elektrycznych  i  odbiorników  energii
elektrycznej  w  obiektach  budowlanych  nale�y  stosowa
  przewody,  kable,  osprz�t  oraz
aparatur�  i  urz�dzenia  elektryczne  posiadaj�ce  dopuszczenie  do  stosowania  w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si� wyroby, dla których producent lub
jego upowa�niony przedstawiciel:

– dokonał oceny zgodno�ci z wymaganiami dokumentu odniesienia według okre�lonego
systemu oceny zgodno�ci,

– wydał deklaracj�  zgodno�ci  z dokumentami odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane
specyfikacje  techniczne,  normy  opracowane  przez  Mi�dzynarodow�  Komisj�
Elektrotechniczn�  (IEC)  i  wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe
opracowane  z  uwzgl�dnieniem  przepisów  bezpiecze�stwa  Mi�dzynarodowej  Komisji
ds.  Przepisów  Dotycz�cych  Zatwierdzenia  Sprz�tu  Elektrycznego  (CEE),  aprobaty
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techniczne,

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi�zuj�cymi
przepisami,

– wydał  deklaracj�  zgodno�ci  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu
umieszczonego w okre�lonym przez Komisj�  Europejsk�  wykazie wyrobów maj�cych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa,

– wydał o�wiadczenie, �e zapewniono zgodno�
 wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualn�
dokumentacj�  projektow�,  sporz�dzon�  przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim
uzgodnion�.

Zastosowanie innych wyrobów, wy�ej nie wymienionych, jest mo�liwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzgl�dnienia ich w
zatwierdzonym  projekcie  dotycz�cym  monta�u  urz�dze�  elektroenergetycznych  w
obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiada

wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca  si�,  aby  kable  energetyczne  układane  w  budynkach  posiadały  izolacj�  wg
wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłok� ochronn�. 

Jako materiały przewodz�ce mo�na stosowa
 mied�, liczba �ył: 3, 4,5 . 

Przewody instalacyjne  nale�y stosowa
  izolowane lub  z  izolacj�  i  powłok�  ochronn�
do  układania  na  stałe,  w  osłonach  lub  bez,  klejonych  bezpo�rednio  do  podło�a  lub
układanych na linkach no�nych, a tak�e natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo�
 �ył
zale�y od przeznaczenia danego przewodu.

Napi�cia znamionowe izolacji wynosz�: 450/750V; 0,6/1kV.

2.2.2. Osprz
t instalacyjny do kabli i przewodów

Przepusty  kablowe  i  osłony  kraw
dzi  –  przy  przej�ciach  przez  �cianki  konstrukcji
wsporczych  nale�y  stosowa
  przepusty  ochronne.  Kable  i  przewody  układane
bezpo�rednio  na  podłodze  nale�y  chroni
  poprzez  stosowanie  osłon  (rury  instalacyjne,
listwy podłogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprz
tem (rozgał�zienia, tuleje, ł�czniki, uchwyty) wykonane
z  tworzyw  sztucznych  albo  metalowe,  głównie  stalowe  –  zasad�  jest  u�ywanie
materiałów o wytrzymało�ci elektrycznej powy�ej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,
które nie podtrzymuj� płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy
nie  s�  szkodliwe  dla  człowieka.  Rurowe  instalacje  wn�trzowe  powinny  by
  odporne  na
temperatur�  otoczenia  w  zakresie  od  –  5  do  +  60ºC,  a  ze  wzgl�du  na  wytrzymało�
,
wymagaj�  stosowania  rur  z  tworzyw  sztucznych  lekkich  i  �rednich.  Jednocze�nie
podł�czenia  silników  i  maszyn  nara�onych  na  uszkodzenia  mechaniczne  nale�y
wykonywa
  przy  u�yciu  rur  stalowych.  Dobór  �rednicy  rur  instalacyjnych  zale�y  od
przekroju  poprzecznego  kabli  i  przewodów  wci�ganych  oraz  ich  ilo�ci  wci�ganej  do
wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mog� by
 gładkie lub karbowane i
jednocze�nie gi�tkie lub sztywne; �rednice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm
(wi�ksze dla kabli o du�ych przekrojach �ył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast �rednice
typowych  rur  karbowanych:  od  ø  16  do  ø  54  mm.  Rury  stalowe  czarne,  malowane  lub
ocynkowane mog�  by
  gładkie  lub karbowane – �rednice typowych  rur  gładkich  (sztyw
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nych): od ø 13 do ø 42 mm, �rednice typowych rur karbowanych gi�tkich: od ø 7 do ø 48
mm  i  sztywnych  od  ø  16  do  ø  50  mm.  Dla  estetycznego  zamaskowania  kabli  i
przewodów  w  instalacjach  podłogowych  stosuje  si�  gi�tkie  osłony  kablowe  –  spiralne,
wykonane z ta�my lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.3. Systemy mocuj�ce przewody, kable, instalacje wi�zkowe i osprz
t 

Uchwyty  do  mocowania  kabli  i  przewodów  –  klinowane  w  otworze  z  elementem
trzymaj�cym  stałym  lub  zaciskowym,  wbijane  i  mocowane  do  innych  elementów  np.
paski  zaciskowe  lub  uchwyty  kablowe  przykr�cane;  stosowane  głównie  z  tworzyw
sztucznych (niektóre elementy mog� by
 wykonane tak�e z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych  –  wykonane z tworzyw i  w typowielko�ciach takich jak
rury  instalacyjne  –  mocowanie  rury  poprzez  wciskanie  lub  przykr�canie  (otwarte  lub
zamykane). 

Puszki  elektroinstalacyjne  mog�  by
  standardowe  i  do  �cian  pustych,  słu��  do
monta�u  gniazd  i  ł�czników  instalacyjnych,  wyst�puj�  jako  ł�cz�ce,  przelotowe,
odgał��ne  lub  podłogowe  i  sufitowe.  Wykonane  s�  z  materiałów  o  wytrzymało�ci
elektrycznej  powy�ej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie  podtrzymuj�
płomienia,  a  wydzielane  w  wysokiej  temperaturze  przez  puszk�  gazy  nie  s�  szkodliwe
dla  człowieka,  jednocze�nie  zapewniaj�  stopie�  ochrony  minimalny  IP  2X.  Dobór  typu
puszki  uzale�niony  jest  od  systemu  instalacyjnego.  Ze  wzgl�du  na  system  monta�u  –
wyst�puj�  puszki  natynkowe,  podtynkowe,  natynkowo  –  wtynkowe,  podłogowe.  W
zale�no�ci  od przeznaczenia  puszki  musz�  spełnia
  nast�puj�ce wymagania  co  do  ich
wielko�ci:  puszka sprz�towa ø 60 mm, sufitowa lub ko�cowa ø 60 mm lub 60x60 mm,
rozgał��na lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowej�ciowa dla
przewodów o  przekroju  �yły  do  6  mm².  Puszki  elektroinstalacyjne  do  monta�u  gniazd  i
ł�czników  instalacyjnych  powinny  by
  przystosowane  do  mocowania  osprz�tu  za
pomoc� „pazurków” i / lub wkr�tów.

Pozostały  osprz
t  –  ułatwia  monta�  i  zwi�ksza  bezpiecze�stwo  obsługi;  wyró�ni

mo�na  kilka  grup  materiałów:  oznaczniki  przewodów,  dławnice,  zł�czki  i  szyny,  zaciski
ochronne itp.

2.2.4. Sprz
t instalacyjny

1. Ł�czniki  ogólnego  przeznaczenia  wykonane  dla  potrzeb  instalacji  podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

• Ł�czniki podtynkowe powinny by
 przystosowane do instalowania w puszkach ø 60
mm za pomoc� wkr�tów lub „pazurków”.

• Ł�czniki  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  przygotowane  s�  do  instalowania
bezpo�rednio na podło�u (�cianie) za pomoc� wkr�tów lub przyklejane.

• Zaciski  do  ł�czenia  przewodów  winny  umo�liwia
  wprowadzenie  przewodu  o
przekroju 1,0÷2,5 mm2.

• Obudowy  ł�czników  powinny  by
  wykonane  z  materiałów  niepalnych  lub
niepodtrzymuj�cych płomienia.

• Podstawowe dane techniczne:

– napi�cie znamionowe: 250V; 50 Hz,

– pr�d znamionowy: do 10 A,

– stopie� ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopie� ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda  wtykowe  ogólnego  przeznaczenia  do  monta�u  w  instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
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• Gniazda  podtynkowe  1-fazowe  powinny  zosta
  wyposa�one  w  styk  ochronny  i
przystosowane  do  instalowania  w  puszkach  ø  60  mm  za  pomoc�  wkr�tów  lub
„pazurków”.

• Gniazda  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  1-fazowe  powinny  by
  wyposa�one  w
styk  ochronny  i  przystosowane  do  instalowania  bezpo�redniego  na  podło�u  za
pomoc� wkr�tów lub przyklejane.

Gniazda  natynkowe  3-fazowe  musz�  by
  przystosowane  do  5-cio  �yłowych
przewodów, w tym do podł�czenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski  do  poł�czenia  przewodów  winny  umo�liwia
  wprowadzenie  przewodów  o
przekroju  od  1,5÷6,0  mm2  w  zale�no�ci  od  zainstalowanej  mocy  i  rodzaju  gniazda
wtykowego.

Obudowy  gniazd  nale�y  wykona
  z  materiałów  niepalnych  lub  niepodtrzymuj�cych
płomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

– napi�cie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

– pr�d znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

– stopie� ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopie� ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprz
t o�wietleniowy

Monta� opraw o�wietleniowych nale�y wykonywa
 na podstawie projektu o�wietlenia.

Oprawy  o�wietleniowe  nale�y  dobiera
  z  katalogów  producentów,  odpowiednio  do
potrzeb  o�wietleniowych  pomieszczenia  i  warunków  �rodowiskowych  –  wyst�puj�  w
czterech klasach ochronno�ci przed pora�eniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty  sufitowe  i  �cienne  powinny  by
  przystosowane  do  instalowania  opraw
o�wietleniowych.

Pod  wzgl�dem  ochrony  przed  dotkni�ciem  cz��ci  opraw  b�d�cych  pod  napi�ciem
oraz przedostawaniem si�  ciał  stałych i  wody do opraw;  nadano oprawom nast�puj�ce
oznaczenie zwi�zane ze stopniami ochrony:

– zwykła IP 20

– zamkni�ta IP 4X

– pyłoodporna IP 5X

– pyłoszczelna IP 6X

– kroploodporna IP X1

– deszczodporna IP X3

– bryzgoodporna IP X4

– strugoodporna IP X5

– wodoodporna IP X7

– wodoszczelna IP X8

W  praktyce  zdarza  si�  ,  �e  dobrana  oprawa  o�wietleniowa  jednocze�nie  spełnia
wymagania dotycz�ce ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250
o  stopniu  ochrony  IP  64/23  jest  opraw�  pyłoszczeln�  i  bryzgoodporn�  w  cz��ci,  gdzie
znajduje  si�  lampa  oraz   zwykł�  i  deszczodporn�  w  cz��ci,  gdzie  znajduje  si�  osprz�t
stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych) . 

2.2.7. Sprz
t do innych instalacji
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Nale�y stosowa
 nast�puj�cy sprz�t do instalacji:

– przyzywowej (dzwonki, gongi),

– telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

– antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.3.Warunki przyj
cia na budow
 materiałów do robót monta�owych

Wyroby  do  robót  monta�owych  mog�  by
  przyj�te  na  budow�,  je�li  spełniaj�
nast�puj�ce warunki:

– s�  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk�  podan�  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,

– s� wła�ciwie oznakowane i opakowane,

– spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  �wiadcz�ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie
przygotowanych  prefabrykatów  równie�  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  monta�owych  –  wyrobów  i  materiałów
nieznanego pochodzenia.

Przyj�cie  materiałów  i  wyrobów  na  budow�  powinno  by
  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materiałów do monta�u instalacji elektrycznych

Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  by
  przechowywane  i  magazynowane
zgodnie z instrukcj� producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególno�ci kable i przewody nale�y przechowywa
 na b�bnach (oznaczenie „B”)
lub  w  kr��kach  (oznaczenie  „K”),  ko�ce  przewodów  producent  zabezpiecza  przed
przedostawaniem si� wilgoci do wewn�trz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia
kontroli parametrów (ci�gło�
 �ył, przekrój). 

Pozostały  sprz�t,  osprz�t  i  oprawy  o�wietleniowe  wraz  z  osprz�tem  pomocniczym
nale�y  przechowywa
  w  oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach
foliowych.  Szczególnie  nale�y  chroni
  przed  wpływami  atmosferycznymi:  deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno
by
 suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI

3.1.Ogólne wymagania dotycz�ce sprz
tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Prace  mo�na  wykonywa
  przy  pomocy  wszelkiego  sprz�tu  zaakceptowanego  przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT

4.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacj�
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techniczn�  i  umow�  oraz  za  jako�
  zastosowanych  materiałów  i  jako�
  wykonanych
robót.

Roboty winny by
 wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

4.2.Monta� przewodów instalacji elektrycznych

Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie monta�owej,

– zło�enie na miejscu monta�u wg projektu,

– wyznaczenie  miejsca  zainstalowania,  trasowanie  linii  przebiegu  instalacji  i  miejsc
monta�u osprz�tu,

– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podło�u,
przekucia  �cian  i  stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykry
  kanałów
instalacyjnych,  wykonanie  �lepych  otworów  poprzez  podkucie  we  wn�ce  albo  kucie
r�czne  lub  mechaniczne,  wiercenie  mechaniczne  otworów  w  sufitach,  �cianach  lub
podło�ach,

– osadzenie  kołków  osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  �rub  kotwi�cych  lub
wsporników,

– monta�  na  gotowym podło�u  elementów osprz�tu  instalacyjnego  do  monta�u  kabli  i
przewodów (pkt 2.2.2.),

– łuki  z  rur  sztywnych  nale�y  wykonywa
  przy  u�yciu  gotowych  kolanek  lub  przez
wyginanie  rur  w trakcie  ich  układania.  Przy  kształtowaniu  łuku  spłaszczenie  rury  nie
mo�e  by
  wi�ksze  ni�  15%  wewn�trznej  �rednicy  rury.  Najmniejsze  dopuszczalne
promienie łuku podane s� w tablicy poni�ej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku

�rednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promie� łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

– ł�czenie  rur  nale�y  wykona
  za  pomoc�  przewidzianych  do  tego  celu  zł�czek  (lub
przez kielichowanie),

– puszki  powinny  by
  osadzone  na  takiej  gł�boko�ci,  aby  ich  górna  (zewn�trzna)
kraw�d� po otynkowaniu �ciany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

– przed  zainstalowaniem  nale�y  w  puszce  wyci�
  wymagan�  liczb�  otworów
dostosowanych do �rednicy wprowadzanych rur,

– koniec rury powinien wchodzi
 do �rodka puszki na gł�boko�
 do 5 mm,

– wci�ganie  do  rur  instalacyjnych  i  drutu  stalowego  o  �rednicy  1,0  do  1,2  mm  dla
ułatwienia wci�gania kabli i przewodów,

– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej)  SST  lub  normami  (PN-EN  60446:2004  Zasady  podstawowe  i
bezpiecze�stwa przy współdziałaniu człowieka z maszyn�, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodów  barwami  albo  cyframi,  w  przypadku  braku
takich wytycznych),

– roboty  o  charakterze  ogólnobudowlanym  po  monta�u  kabli  i  przewodów  jak:
zaprawianie bruzd, naprawa �cian i  stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów,
monta� przykry
 kanałów instalacyjnych,
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– przeprowadzenie  prób  i  bada�  zgodnie  z  PN-IEC  60364-6-61:2000  oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

4.3.Monta�  opraw  o�wietleniowych  i  sprz
tu  instalacyjnego,  urz�dze�  i
odbiorników energii elektrycznej

Te  elementy  instalacji  montowa
  w  ko�cowej  fazie  robót,  aby  unikn�
  niepotrzebnych
zniszcze�  i  zabrudze�.  Oprawy  do  stropu  montowa
  wkr�tami  zabezpieczonymi
antykorozyjnie  na  kołkach  rozporowych  plastikowych.  Ta  sama  uwaga  dotyczy  sprz�tu
instalacyjnego, urz�dze� i odbiorników energii elektrycznej montowanego na �cianach.

Przed  zamocowaniem  opraw  nale�y  sprawdzi
  ich  działanie  oraz  prawidłowo�

poł�cze�.

�ródła �wiatła i zapłonniki do opraw nale�y zamontowa
 po całkowitym zainstalowaniu
opraw.

Mocowanie  puszek  w �cianach  i  gniazd  wtykowych  w puszkach  powinno  zapewnia

niezb�dn� wytrzymało�
 na wyci�ganie wtyczki i gniazda.

Gniazda  wtykowe  i  wył�czniki  nale�y  instalowa
  w  sposób  nie  koliduj�cy  z
wyposa�eniem pomieszczenia.

W  sanitariatach  nale�y  przestrzega
  zasady  poprawnego  rozmieszczania  sprz�tu  z
uwzgl�dnieniem przestrzeni ochronnych.

Poło�enie  wył�czników  klawiszowych  nale�y  przyjmowa
  takie,  aby  w  całym
pomieszczeniu było jednakowe.

Gniazda  wtykowe  ze  stykiem  ochronnym  nale�y  instalowa
  w  takim  poło�eniu,  aby
styk ten wyst�pował u góry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nale�y podł�cza
 w taki sposób, aby
przewód  fazowy  dochodził  do  lewego  bieguna,  a  przewód  neutralny  do  prawego
bieguna.

Przewód  ochronny  b�d�cy  �ył�  przewodu  wielo�yłowego  powinien  mie
  izolacj�
b�d�c� kombinacj� barwy zielonej i �ółtej.

Typy  opraw,  trasy  przewodów  oraz  sposób  ich  prowadzenia  wykona
  zgodnie  z
planami instalacji i schematami.
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5. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7 pkt 6

5.2.  Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  pomonta�owych  bada�  kabli  i  przewodów
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

5.3.  Ponadto  nale�y  wykona�  sprawdzenia  odbiorcze  składaj�ce  si
  z  ogl
dzin
cz
�ciowych i ko�cowych polegaj�cych na kontroli:

– zgodno�ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

– zgodno�ci poł�cze� z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprz�tu instalacyjnego do kabli i
przewodów,  stanu  i  kompletno�ci  dokumentacji  dotycz�cej  zastosowanych
materiałów,

– sprawdzenie ci�gło�ci wszelkich przewodów wyst�puj�cych w danej instalacji,

– poprawno�ci  wykonania  i  zabezpieczenia  poł�cze� �rubowych  instalacji  elektrycznej
potwierdzonych protokołem przez wykonawc� monta�u,

– poprawno�ci  wykonania  monta�u  sprz�tu  instalacyjnego,  urz�dze�  i  odbiorników
energii elektrycznej,

– poprawno�ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o�wietleniowych,

– pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  by
  mniejsza  ni�  50  M.  Rezystancja
izolacji poszczególnych obwodów wraz z urz�dzeniami nie powinna by
 mniejsza ni� 20
M. Pomiaru nale�y dokona
 miernikiem rezystancji instalacji o napi�ciu 1 kV.

Po  wykonaniu  ogl�dzin  nale�y  sporz�dzi
  protokóły  z  przeprowadzonych  bada�
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

5.4. Zasady post
powania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie  materiały,  urz�dzenia  i  aparaty  nie  spełniaj�ce  wymaga�  podanych  w
odpowiednich punktach specyfikacji,  zostan�  odrzucone. Je�li  materiały nie spełniaj�ce
wymaga�  zostały  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt.

Na  pisemne  wyst�pienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  mo�e  uzna
  wad�  za
niemaj�c�  zasadniczego  wpływu  na  jako�
  funkcjonowania  instalacji  i  ustali
  zakres  i
wielko�
 potr�ce� za obni�on� jako�
.

6. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

6.2.  Szczegółowe  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  monta�owych  instalacji
elektrycznej

Obmiaru  robót  dokonuje  si�  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmuj�c  jednostki  miary
odpowiadaj�ce zawartym w dokumentacji i tak:
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– dla osprz�tu monta�owego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

– dla kabli i przewodów: m, 

– dla sprz�tu ł�cznikowego: szt., kpl.,

– dla opraw o�wietleniowych: szt., kpl.,

– dla urz�dze� i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

6.3.  W  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  dla  robót  monta�owych  instalacji
elektrycznej opracowanej  dla  konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  mo�na
ustali� inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W  szczególno�ci  mo�na  przyj�
  zasady  podane  w  katalogach  zawieraj�cych
jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1.Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8

7.2.Warunki odbioru instalacji i urz�dze� zasilaj�cych

7.2.1. Odbiór mi�dzyoperacyjny

Odbiór  mi�dzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zako�czeniu  danego  etapu  robót
maj�cych wpływ na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mog� podlega
 m.in.:

– przygotowanie  podło�a  do  monta�u  kabli  i  przewodów,  ł�czników,  gniazd,  opraw
o�wietleniowych, urz�dze� i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprz�tu,

7.2.2. Odbiór cz��ciowy

Nale�y  przeprowadzi
  badanie  pomonta�owe  cz��ciowe  robót  zanikaj�cych  oraz
elementów  urz�dze�,  które  ulegaj�  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikaj�ce),
uniemo�liwiaj�c ocen� prawidłowo�ci ich wykonania po całkowitym uko�czeniu prac.

Podczas  odbioru  nale�y  sprawdzi
  prawidłowo�
  monta�u  oraz  zgodno�
  z
obowi�zuj�cymi przepisami i projektem:

– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

7.2.3. Odbiór ko�cowy

Badania  pomonta�owe  jako  techniczne  sprawdzenie  jako�ci  wykonanych  robót  nale�y
przeprowadzi
  po  zako�czeniu  robót  elektrycznych  przed  przekazaniem  u�ytkownikowi
urz�dze� zasilaj�cych.

Parametry  bada�  oraz  sposób  przeprowadzenia  bada�  s�  okre�lone  w  normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki bada� trzeba zamie�ci
 w protokole odbioru ko�cowego.
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8.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. Normy

1. PN-E-04700:1998 Urz�dzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomonta�owych bada�
odbiorczych.

2. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urz�dzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomonta�owych bada�
odbiorczych (Zmiana Az1).

3. PN-EN 50146:2002 (U) Wyposa�enie do mocowania kabli w instalacji
elektrycznych.

4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia Cz��

1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych
charakterystyk, definicje.

5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia –
Cz��
 4.41. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze�stwa – Ochrona przed pora�eniem
elektrycznym.

6. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze�stwa. Ochrona przed skutkami
oddziaływania cieplnego.

7. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych-Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze�stwa – Ochrona przed przepi�ciami
– Ochrona instalacji niskiego napi�cia przed
przej�ciowymi przepi�ciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napi�cia.

8. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze�stwa. Odł�czanie izolacyjne i
ł�czenie.

9. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze�stwa. Stosowanie �rodków ochrony
dla zapewnienia bezpiecze�stwa.
Postanowienia ogólne. �rodki ochrony przed
pora�eniem pr�dem elektrycznym.

10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
– Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa.
Stosowanie �rodków ochrony zapewniaj�cych
bezpiecze�stwo – Postanowienia ogólne-�rodki
ochrony przed pr�dem przet��eniowym.

11. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
– Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego –
Postanowienia ogólne.
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12. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

13. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia
elektrycznego. Obci��alno�
 pr�dowa
długotrwała przewodów.

14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

15. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia
elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

16. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia
elektrycznego. Inne wyposa�enie. Oprawy
o�wietleniowe i instalacje o�wietleniowe.

17. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia
elektrycznego. Instalacje bezpiecze�stwa.

18. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotycz�ce
specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposa�one w wann� lub/i
basen natryskowy.

19. PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotycz�ce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
pływackie i inne.

20. PN-IEC 60364-7-702:1999/
Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotycz�ce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
pływackie i inne.

21. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotycz�ce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
na terenie budowy i rozbiórki.

22. PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotycz�ce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

23. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
– Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji
lub lokalizacji – Instalacje o�wietlenia
zewn�trznego.
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24. PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpiecze�stwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyn�,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zacisków urz�dze� i zako�cze�
�ył przewodów oraz ogólne zasady systemu
alfanumerycznego.

25. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiecze�stwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyn�,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami albo
cyframi.

26. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
(Kod IP).

27. PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urz�dze� elektrycznych
w układach niskiego napi�cia. Cz��
 1: Zasady,
wymagania i badania.

28. PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprz�tu
elektroinstalacyjnego do u�ytku domowego i
podobnego. Cz��
 1: Wymagania ogólne.

29. PN-EN 60799:2004 Sprz�t elektroinstalacyjny. Przewody
przył�czeniowe i przewody po�rednicz�ce.

30. PN-IEC 60898:2000 Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki do
zabezpiecze� przet��eniowych instalacji
domowych i podobnych.

31. PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki do
zabezpiecze� przet��eniowych instalacji
domowych i podobnych. Cz��
 1: Wył�czniki do
obwodów pr�du przemiennego.

32. PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki do
zabezpiecze� przet��eniowych instalacji
domowych i podobnych. Cz��
 1: Wył�czniki do
obwodów pr�du przemiennego (Zmiana A1).

33. PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki do
zabezpiecze� przet��eniowych instalacji
domowych i podobnych. Cz��
 1: Wył�czniki do
obwodów pr�du przemiennego.

34. PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki
ró�nicowopr�dowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpr�dowego do u�ytku
domowego i podobnego (RCCB). Cz��
 1:
Postanowienia ogólne.

35. PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprz�t elektroinstalacyjny. Wył�czniki
ró�nicowopr�dowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpr�dowym do u�ytku
domowego i podobnego (RCBO). Cz��
 1:
Postanowienia ogólne.

36. PN-E-93207:1998 Sprz�t elektroinstalacyjny. Odgał��niki
instalacyjne i płytki odgał��ne na napi�cie do
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750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania.

37. PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprz�t elektroinstalacyjny. Odgał��niki
instalacyjne i płytki odgał��ne na napi�cie do
750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

38. PN-E-93210:1998 Sprz�t elektroinstalacyjny. Automaty schodowe
na znamionowe napi�cie robocze 220 V i 230 V
i pr�dy znamionowe do 25 A. Wymagania i
badania.

39. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

8.2. Ustawy

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pó�n. zmianami).

8.3. Rozporz�dzenia

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy,  monta�u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawieraj�cego
dane  dotycz�ce  bezpiecze�stwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,
poz. 953 z pó�niejszymi zmianami).

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania  zgodno�ci  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów
oceny  zgodno�ci,  wymaga�,  jakie  powinny  spełnia
  notyfikowane  jednostki
uczestnicz�ce  w ocenie  zgodno�ci  oraz  sposobu  oznaczenia  wyrobów budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

8.4. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych (tom I, cz��

4) Arkady, Warszawa 1990 r.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  cz��
  D:  Roboty
instalacyjne.  Zeszyt  1:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  cz��
  D:  Roboty
instalacyjne.  Zeszyt  2:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach
u�yteczno�ci publicznej. Warszawa 2004 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.


