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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(SZCZEGÓŁOWE)

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE

[dotyczące  wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczególowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę  opracowania szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)
stosowanej  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji  robót  wymienionych w pkt.
1.1.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca  się  wykorzystanie  niniejszej  SST  przy  zlecaniu  robót  budowlanych  realizowanych  ze  środków
pozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych).

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych
objętych specyfikacjami technicznymi (ST)  i  szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  wydanymi
przez OWEOB „Promocja”.

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który jest  trwale  związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.4.3. robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.4. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.5. terenie budowy – należy przez to rozumieć  przestrzeń,  w której prowadzone są  roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.6. aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.7. właściwym  organie  –  należy przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub
organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości  określonych  w
rozdziale 8.

1.4.8. wyrobie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w
sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
użytkową.

1.4.9. obszarze  oddziaływania  obiektu  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.10. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę  obmiaru dokonanych robót
w formie  wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie  dodatkowych załączników.  Wpisy w rejestrze  obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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1.4.11. materiałach  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również
różne  tworzywa  i  wyroby niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z   specyfikacjami  technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.12. odpowiedniej  zgodności  –  należy przez to  rozumieć  zgodność  wykonanych robót  dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.13. poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14. rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.15. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.4.16. ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.19. istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.4.20. normach europejskich – oznaczają  normy przyjęte  przez Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej  (CENELEC) jako „standardy europejskie
(EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych
organizacji.

1.4.21. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających
szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót
podstawowych.

1.4.22. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są  możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.4.23. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówień  publicznych.  Składa się  ze  słownika  głównego  oraz słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez
zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dniem  20
grudnia 2003 r.

Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.24. Zarządzającym  realizacją  umowy  –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w
udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony  w
przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem , SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  współrzędne
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dwa egzemplarze przedmiaru i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do
chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca  odtworzy  i
utrwali na własny koszt.

1.5.2. Zgodność robót z przedmiarem i SST
Przedmiar , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią
załączniki do umowy.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z przedmiarem i SST.

Wielkości  określone  w  przedmiarze  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów
budowli  muszą  być  jednorodne i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty tych  cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z przedmiarem lub SST
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania robót budowlanych  Wykonawca będzie:

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności  społecznej,  a  wynikających ze  skażenia,  hałasu lub  innych przyczyn powstałych  w
następstwie jego sposobu działania.

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

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów,,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

b) możliwością powstania pożaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w
maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne  będą  składowane  w sposób  zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora
nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.

W  szczególności  wykonawca ma obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i  będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych.

Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej  nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób
ciągły będzie informować  Inspektora nadzoru o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do robót malarskich i wykładzinowych

Wykonawca wykona roboty budowlane tylko  z materiałów posiadjących  zezwolenia  i  aprobaty techniczne
dopuszczjące materiały do obrotu na rynku materiałów budowlanych

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli przedmiar lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania
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poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania
konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w przedmiarze, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego
użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  przedmiar  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych
robotach,  wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
przedmiarze, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i  innych parametrów technicznych.  Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mogą  być  dopuszczone przez
właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  lub  kontraktem  oraz  za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  przedmiarem,
wymaganiami SST,  oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, przedmiarze i w SST, a także w normach
i wytycznych.

5.2.4. Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez Wy-konawcę  nie
później  niż  w czasie przez niego wyznaczonym,  pod groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora
nadzoru  programu  zapewnienie  jakości  wykonnania  robót  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
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wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
przedmiarem, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

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

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

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także
wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany sposób  i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w przedmiarze i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do  pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć  ujemnie
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści
je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

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

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem  do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  nadzoru kopie raportów z wynikami badań  jak  najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umożliwienia  jemu  kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego  przez Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z
przedmiarem i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

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

1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

3. Polską Normą lub

4. aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

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

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  ich  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Książka obmiarów

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów robót.  Obmiary wykonanych robót  przeprowadza się  sukcesywnie  w jednostkach przyjętych  w
kosztorysie lub w SST.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

a) książka obmiarów

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,
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f) operaty geodezyjne,

[4] Przechowywanie dokumentów budowy

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

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  przedmiarem  i  SST,  w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub
gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane
zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  lub  w  KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  kosztorysie  i  przedmiarze
robót.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

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

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

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

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c) odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości  wykonywanych  robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca pismem i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia  i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z przedmiarem, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu
(ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę pismem powiadamijącym

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z przedmiarem i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie
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wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  przedmiarem  i  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie
ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego robót,  sporządzony wg  wzoru  ustalonego
przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

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

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. książki obmiarów (oryginały),

7. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i  programem
zapewnienia jakości (PZJ),

8. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny
wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość  (kwota) podana przez Wykonawcę i

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w
przedmiarze.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
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• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i
transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

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

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia  27  kwietnia  2001 r.  –  Prawo ochrony środowiska (Dz.  U.  Nr  62,  poz.  627 z późn.
zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.  Nr  209,
poz. 1779).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia  polskich
jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120,
poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  przedmiarze,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  198,  poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom  I,  II,  III,  IV,  V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,
Warszawa 2003
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                                                 SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
                                                           WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

                                                                     BUDOWLANYCH

 

                                                                      CPV-45110000

                                                            ROBOTY ROZBIÓRKOWE

                                                          ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
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1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  -Roboty  rozbiórkowe  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla
poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonanani  i  odbioru  robót  rozbiórkowych  które
zostaną wykonane dla zadania  "

"Roboty modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Żelazna gmina Dąbrowa  "

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy
na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w tej specyfikacji.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty  ,  ktorye  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie robót rozbiórkowych  potrzebnych do wykonania zadania pod nazwą: "Roboty modernizacyjne w
budynku świetlicy wiejskiej we wsi Żelazna gmina Dąbrowa  " 

- ręczną rozbiórkę okładziny ceramicznej ze ścian i posdzek

-ręczna rozbiórka starych umywalek , pisuarów i muszli klozetowych

-ręczna rozbiórka starych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych

-ręczna rozbiórka stolarki drzwiowej 

-ręczną rozbiórkę ścianek działowych

-ręczną rozbiórkę wykładzin posadzkowych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  oraz
określeniami podanymi w SST "Wymagania Ogólne" 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za za prowadzenie robót rozbiórkowych zgodnie z przepisami bhp

2.MATERIAŁY

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3.SPRZĘT

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych można używać dowolnego sprzętu, który pozwoli na rozebranie
budynków i utylizację odpadów

4.TRANSPORT

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w
specyfikacji SST "Wymagania ogólne" pkt 4

Przewozony ładunek z rozbiórki zabezpieczyć przed spadaniem i .przesuwaniem

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robót rozbiórkowych należy:

-teren prac oznakować zgodnie z przepisami bhp

-zamontować zsyp budowlany do rozbieranych elementów oraz postawić kontener do jego wywozu

5.2Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  06.02.2003r(DZ.U.NR47 poz
401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych,obejmujących
rozbiórki:

- ręczną rozbiórkę okładziny ceramicznej ze ścian i posdzek

-ręczna rozbiórka starych umywalek , pisuarów i muszli klozetowych

-ręczna rozbiórka starych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych

-ręczna rozbiórka stolarki drzwiowej 

-ręczną rozbiórkę ścianek działowych
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-ręczną rozbiórkę wykładzin posadzkowych

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 i 5.2

7.ZAKRES ROBÓT

Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z przepisami bhp ,specyfikacjami technicznymi oraz przedmiarem

8.ODBIÓR ROBÓT

Roboty te podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg pkt 9 SST "Wymagania ogólne"

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami w pkt 10 SST "Wymagania ogólne" i odebrane przez
Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w przedmiarze robót zgodnie z pkt 7

10.UWAGI SZCZEGÓŁOWE

10.1. Materiał uzyskany z rozbiórki do przekazania inwestorowi zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(SZCZEGÓŁOWE)

ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)
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SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI METODYCZNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZĄCYCH 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Roboty modernizacyjne w budynku świtlicy wiejskiej we wsi Żelazna gmina Dąbrowa

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  malarskich  realizowanych  wewnątrz   nie  narażonych  na  agresję  chemiczną.  Specyfikacja
techniczna  (SST)  nie  dotyczy wykonywania  zabezpieczenia  chemoodpornego  i  antykorozyjnego  obiektów
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji  robót  wymienionych w pkt.
1.2.

Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  malowania  wewnętrznego  (wewnątrz  pomieszczeń)   obiektów
budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.),
– wykonanie powłok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych
do  robót  malarskich,  wymagań  i  sposobów  oceny  podłoży,  wymagań  dotyczących  wykonania  powłok
malarskich wewnętrznych  powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

Specyfikacja  nie  obejmuje  wymagań  dotyczących  zabezpieczenia  chemoodpornego  i  antykorozyjnego
obiektów  budowlanych  oraz  powłok  malarskich  wykonywanych  według  metod  opatentowanych  lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej:
Podłoże  malarskie  –  surowa,  zagruntowana  lub  wygładzona  (np.  szpachlówką)  powierzchnia  (np.  muru,
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska –  stwardniała  warstwa farby,  lakieru  lub  emalii  nałożona  i  rozprowadzona  na  podłożu,
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu
– barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier  –  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  żywic,  olejów,  poliestrów),  który  tworzy  powłokę
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment  –  naturalna  lub  sztuczna  substancja  barwna  bądź  barwiąca,  która  nadaje  kolor  farbom  lub
emaliom.
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków
pomocniczych.
Farba  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach  żywicznych  –  zawiesina  pigmentów  i  obciążników  w  spoiwie
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).
Farba  i  emalie  na  spoiwach  żywicznych  rozcieńczalne  wodą  –  zawiesina  pigmentów  i  obciążników  w
spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych –  mieszanina  spoiwa mineralnego (np.  wapna,  cementu,  szkła  wodnego
itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych  i  modyfikujących,  przygotowana  w  postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej  żywic,  kleju  kazeinowego,  kleju  kostnego  itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  przedmiarem,
specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  powszechnie  stosowane
wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót malarskich
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie przedmiaru, SST , oraz zaleceń inspektora nadzoru

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST „Wymagania

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  malarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
· farby emulsyjne  odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
·  farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe  odpowiadające

wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
· środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– rozcieńczalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus  denaturowany,  inne

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

2.2.3. Woda
Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy  stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy
PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
Niedozwolone jest  użycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką  podaną  w przedmiarze i  specyfikacji  technicznej

(szczegółowej),
– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  (pełna

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– niebezpieczne  wyroby  malarskie  i  materiały  pomocnicze,  w  zakresie  wynikającym  z  Ustawy  o
substancjach  i  preparatach  chemicznych  z  dnia  11  stycznia  2001  r.  (Dz.  U.  Nr  11,  poz.  84  z  późn.
zmianami),  posiadają  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej,  opracowane  zgodnie  z
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rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki  substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami),

– opakowania  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  spełniają  wymagania  podane  w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami),

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót
malarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone  protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych  powinno  być
kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i
przed działaniem promieni słonecznych.

Wyroby  malarskie  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach  w  temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  być
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  wody  w  opakowaniach  po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące sprzętu  podano w SST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV 45000000-7,

pkt 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i wałki,
-   opalarki elektryczne na gorące powietrze
– mieszadła  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania  kompozycji  składników

farb,
– agregaty malarskie ze sprężarkami,
– drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport  materiałów do  robót  malarskich  w opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków
transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich
zawilgocenie  i  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów zalecane  jest  przewożenie
ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach  papierowych
zaleca  się  używać  samochodów  zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innych  opakowaniach  można
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
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5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu  poprzedzających  robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
· całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń  sanitarnych (biały montaż)  oraz
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

· wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
· ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
· całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  jeśli  stolarka  nie

została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
· wykonaniu tzw. białego montażu,
· ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem

listew przyściennych i cokołów,
· oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykłe

1) Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być  usunięte
przez  wypełnienie  odpowiednią  zaprawą  i  zatarte  do  równej  powierzchni.  Powierzchnia  tynków
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów
oraz  odkurzone  i  umyte  wodą.  Po  umyciu  powierzchnia  tynków  nie  powinna  wykazywać  śladów
starej  farby  ani  pyłu  po  starej  powłoce  malarskiej.  Uszkodzenia  tynków  należy  naprawić
odpowiednią zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich.

3) Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

5.3.3.  Podłoża  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być  odkurzone,  bez  plam  tłuszczu  i  oczyszczone  ze
starej  farby. Wkręty mocujące oraz styki  płyt  powinny być  zaszpachlowane.  Uszkodzone fragmenty
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.

5.4.4 Podłoża drewniane (  drewniane drzwi wewnętrzne )  należy opalić  za pomocą  opalki  elektrycznej  na
gorące powietrze oraz usunąć dokładnie stare powłoki malarskie , wszystkie ubytki podszpachlować
stolarkę drzwiową po opaleniu zagruntować 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek

temperatury poniżej 0°C,
– w  temperaturze  nie  wyższej  niż  25°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  by  temperatura  podłoża  nie

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych)
W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie  świeżo

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży  przewidzianych  pod  malowanie  nie

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.
Prace  malarskie  na  elementach  metalowych  można  prowadzić  przy  wilgotności  względnej  powietrza  nie

większej niż 80%.
Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić  odpowiednią

wentylację.
Roboty malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  należy prowadzić  z  daleka  od

otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  należy
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zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb emulsyjnych
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być:

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i  dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgację,

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

c) jednolitej  barwy,  równomierne,  bez smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  i  dokumentacją
projektową,

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych  i rozpuszczalnikowych
Powłoki z lakierów powinny:

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,

c) dobrze przylegać do podłoża,

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  należy przeprowadzić  badanie  podłoży  oraz  materiałów,  które
będą wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  w  następujących
terminach:
· dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie podłoża powinno być  przeprowadzane po zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  elementów
przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
· tynków  zwykłych  i  pocienionych  –  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  z

uwzględnieniem  wymagań  określonych  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  robót  tynkowych,
czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  zabezpieczenie  elementów  metalowych,
wilgotność tynku,

· płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  –  wilgotność,  wygląd  i  czystość  powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,

· elementów metalowych – czystość powierzchni.
Równość  powierzchni  tynków  należy  sprawdzać  metodami  podanymi  w  szczegółowej  specyfikacji

technicznej robót tynkowych.
Wygląd  powierzchni  podłoży  należy  oceniać  wizualnie,  z  odległości  około  1  m,  w  rozproszonym  świetle

dziennym lub sztucznym.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

23

Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem  powierzchni  metalowych)  należy  oceniać  przez  przetarcie
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej
szmatki.

Wilgotność  podłoży  należy  oceniać  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów.  W  przypadku  wątpliwości
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,  odnotowane  w  formie
protokołu kontroli i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiałów
Farby i  środki  gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać  normom wymienionym  w pkt.  2.2.1.  -
2.2.4.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać  wizualnie. Farba powinna stanowić  jednorodną w
kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

a) w przypadku farb ciekłych:

• skoagulowane spoiwo,

• nieroztarte pigmenty,

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

• kożuch,

• ślady pleśni,

• trwały, nie dający się wymieszać osad,

• nadmierne, utrzymujące się spienienie,

• obce wtrącenia,

• zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

• ślady pleśni,

• zbrylenie,

• obce wtrącenia,

• zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  malarskich  z
przedmiarem,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  instrukcjami  producentów  farb.  Badania  te  w
szczególności  powinny  dotyczyć  sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót  w  zakresie  gruntowania
podłoży i nakładania powłok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
– zgodności z przedmiarem, specyfikacją techniczną (szczegółową) 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości powłok malarskich.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia
ich wykonywania.

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności
względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
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• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

• sprawdzenie odporności na wycieranie,

• sprawdzenie przyczepności powłoki,

• sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w świetle  rozproszonym  z
odległości około 0,5 m,

b) sprawdzenie  zgodności  barwy  i  połysku  –  przez  porównanie  w  świetle  rozproszonym  barwy  i
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  –  przez  lekkie,  kilkukrotne  pocieranie  jej
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy
uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

• na  podłożach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  –  przez  wykonanie  skalpelem  siatki
nacięć  prostopadłych  o  boku  oczka  5  mm,  po  10  oczek  w  każdą  stronę  a  następnie
przetarciu  pędzlem  naciętej  powłoki;  przyczepność  powłoki  należy  uznać  za  dobrą,  jeżeli
żaden z kwadracików nie wypadnie,

• na  podłożach  drewnianych  i  metalowych  –  metodą  opisaną  w  normie  PN-EN  ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  –  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą
namydloną  szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej  wodą  za  pomocą
miękkiego  pędzla;  powłokę  należy  uznać  za  odporną  na  zmywanie,  jeżeli  piana  mydlana  na
szczotce  nie  ulegnie  zabarwieniu  oraz  jeżeli  po  wyschnięciu  cała  badana  powłoka  będzie  miała
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5  i  opisane  w   protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według  rzeczywistych
wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potrąca  się  otworów  i  miejsc  nie  malowanych  o  powierzchni

każdego z nich do 0,5 m2.
Malowanie  opasek  i  wyłogów  ościeży  oblicza  się  odrębnie  w  metrach  kwadratowych  powierzchni  w

rozwinięciu.  Powierzchnię  dwustronnie  malowanych  elementów  ażurowych  (siatek,  krat,  balustrad  itd.)
oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie  rur  o  średnicy  zewnętrznej  do  30  cm  obmierza  się  w  metrach  długości.  Malowanie  rur  o
większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu.

6. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża.
Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  malarskich.  W  trakcie  odbioru  należy
przeprowadzić  badania wymienione w pkt.  6.2.1.  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań  należy porównać  z
wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za  wykonane
prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  przedmiarem  oraz  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i  zezwolić  na
przystąpienie do robót malarskich.

Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  podłoże  nie  powinno  być  odebrane.  W  takim
przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości
podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoży)  oraz
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materiałów należy zapisać  w  protokole podpisanym przez przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i
wykonawcy (kierownik budowy).

6.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest  wczesne wykrycie  ewentualnych usterek  w realizowanych robotach i  ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  (jeżeli  umowa
taką formę przewiduje).

6.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z przedmiarem.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

− książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i
wyrobów budowlanych,

− protokoły odbioru podłoży,

− protokoły odbiorów częściowych,

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
 pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  malarskie  powinny być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami
określonymi w SST i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić powłokę ponownie do
odbioru,

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

− ocenę wyników badań,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy

zamawiającym a wykonawcą.

6.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie rękojmi i  gwarancji  jest  ocena stanu powłok  malarskich po użytkowaniu w tym
okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  powłok
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót malarskich może być  dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i  ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich

Podstawę  rozliczania robót  malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres
robót obejmujący roboty malarskie.
Kwota  ryczałtowa  obejmująca  roboty  malarskie  uwzględnia  koszty  wykonania  następujących  prac
malarskich oraz prac z nimi związanych takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie i  przestawienie drabin lub montaż,  demontaż i  pracę  rusztowań  niezbędnych do wykonania

robót malarskich, niezależnie od wysokości prowadzenia prac,
– zabezpieczenie  podłóg  i  innych  elementów,  nie  przeznaczonych  do  malowania,  przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich,
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
– ocenę  i  przygotowanie  podłoży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej

specyfikacji technicznej,
– próby kolorów,
– demontaż  przed  robotami  malarskimi  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagają

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,
– wykonanie prac malarskich,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających  oraz  oczyszczenie  niepotrzebnie

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej  specyfikacji

technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
– likwidację stanowiska roboczego,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania.
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć.
3. PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery  –  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na  wewnętrzne
ściany i sufity – Klasyfikacja.
4. PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
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5. PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane
styrenowe.
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
11. PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204,

poz. 2087 z późn. zmianami).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r.  o substancjach i  preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.  Nr 11,

poz. 84 z późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i
rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa  pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z 2003  r.  Nr
120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,
jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  75,  poz.  690  z  późn.
zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki  substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań
substancji  niebezpiecznych i  preparatów niebezpiecznych (Dz.  U.  z 2003 r.  Nr  173,  poz.  1679 z późn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

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

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt
4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok.

− Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlanych,  tom 1,  część  4,  wydanie Arkady – 1990
rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(SZCZEGÓŁOWE)

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

(Kod CPV 45430000-0)

UKŁADANIE PŁYTEK 
NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH

(Kod CPV 45431000-7)
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SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI METODYCZNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH  I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Roboty modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Żelazna gmina Dąbrowa

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczególowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  z  mieszanek
przygotowanych fabrycznie w budownictwie  
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest   jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Osoba  sporządzająca  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub
uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  przedmiarem  robót,  uwzględniające  wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i
jakości tych robót.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
– pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,
– pokrycie  ścian  płytkami  (okładziny),  które  stanowią  warstwę  ochronną  i  kształtującą  formę

architektoniczną okładanych elementów.
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  posadzek  i  okładzin  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  z  mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie  własności  materiałów,  wymagań  i
sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek i  okładzin wewnętrznych i  zewnętrznych z płytek,  oraz ich
odbiory.
Specyfikacja  nie  obejmuje  wykładzin  i  okładzin  chemoodpornych  oraz  wykonywanych  według  metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także podanymi poniżej:
Podłoże – element  budynku,  na  powierzchni  którego wykonane będą  roboty posadzkowe i okładzinowe z
płytek. 
Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnic  poziomów
powierzchni podłoża.
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.
Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca  przyczepność
powłoki ochronnej.
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  przedmiarem  ,
specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  powszechnie  stosowane
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy
prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Specyfikacja wykonania  robót posadzkowych i wykładzinowych powinna zawierać co najmniej następujące
informacje i rozwiązania dotyczące:
– materiałów do wykonywania posadzek i okładziny z płytek,
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– lokalizacji i warunków użytkowania,
– rodzaju i stanu podłoży pod posadzki i okładziny.
W specyfikacji  powinny być zawarte:
– wymagania  dla  podłoża,  ewentualnie  sposób  jego  wykonania  lub  naprawy,  z  wyszczególnieniem

materiałów do napraw,
– specyfikacje  materiałów  do  wykonania  posadzek  i  okładzin  z  powołaniem  się  na  odpowiednie

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
– sposoby  wykonania  posadzek  i  okładzin  z  płytek  z  uwzględnieniem  szerokości  spoin  i  sposobu

wykończenia,
– wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i okładziny,
– zasady konserwacji posadzek i okładzin.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości  materiałów,  ich pozyskiwania i  składowania podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Płyty i płytki 
Płytki powinny odpowiadać następującej normie:
– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. Szczególnie dotyczy
to płytek dla których muszą być  określone takie parametry jak np. stopień  ścieralności,  mrozoodporność  i
twardość.
2.2.2. Kompozycje klejące i zaprawy 
Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  muszą  spełniać  wymagania  normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji posadzek i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
2.2.3. Woda
Do  przygotowania  kompozycji  klejących  zapraw  klejowych  i  mas  do  spoinowania  stosować  należy  wodę
odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja
pobierania  próbek,  badania  i  ocena  przydatności  wody zarobowej,  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z
procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką  podaną  w przedmiarze i  specyfikacji  technicznej

(szczegółowej),
– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  (pełna

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
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jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót
pokrywczych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów nieznanego
pochodzenia.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem   protokołem  przyjęcia
materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych
Wszystkie  materiały  i  wyroby  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem
promieni słonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny być  przechowywane w oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach  w
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  wody  w  opakowaniach  po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości  ząbków 6-12 mm  do rozprowadzania

kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania  szczegółowe  dotyczące  transportu  materiałów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych  i
okładzinowych

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić  sprzętem
mechanicznym.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Środki  transportu do przewozu materiałów i  wyrobów workowanych muszą  umożliwiać  zabezpieczenie

tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem  mechanicznym.
Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy  chronić  przed  przemarznięciem,
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przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  należy  dowozić  w

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach
chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej  przetrzymywano  inne  płyny  bądź  substancje  mogące
zmienić skład chemiczny wody.
Transport  materiałów  wykorzystywanych  w  innych  robotach  budowlanych  nie  może  odbywać  się  po
wcześniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót
5.2.1. Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: 
– wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw  konstrukcyjnych  i  izolacji

podłóg, 
– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.  technologicznych

(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
5.2.2. Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić  po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji

budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
5.2.3. Roboty  posadzkowe  i  okładzinowe  należy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5  st.C  i

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
5.2.4. Wykonane  posadzki  i  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  po  ułożeniu  chronić  przed

nasłonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z płytek
5.3.1. Podłoża 
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłożem – 25 mm,
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona
resztek  starych  posadzek  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami,  farbami  i  środkami
antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać  5 mm na
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

W  podkładzie  należy  wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji  konstrukcyjnej  i

przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2,
a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.

Wewnątrz  budynku pola  dylatacyjne  powinny mieć  wymiary nie  większe niż  5x6  m.  Dylatacje  powinny
być  wykonane w miejscach dylatacji  budynku,  wokół  fundamentów pod maszyny,  słupów konstrukcyjnych
oraz  w  styku  różnych  rodzajów  posadzek.  Szczegółowe  informacje  o  układzie  warstw  podłogowych,
wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,  osadzenia  wpustów  i  innych  elementów
powinny być podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.

Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  zaleca  się  zbrojenie
podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie  podkładów  cementowych
włóknem polipropylenowym.

Dużym  ułatwieniem  przy  wykonywaniu  posadzek  z  płytek  ma  zastosowanie  bezpośrednio  pod
wykładzinę  warstwy  z  masy  samopoziomującej.  Warstwy  („wylewki”)  samopoziomujące  wykonuje  się  z
gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy
podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.
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5.3.2. Układanie posadzek z płytek 
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  posadzkowych  należy  przygotować  wszystkie  niezbędne
materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według  wymiarów,  gatunku  i odcieni  oraz  rozplanować
sposób układania płytek.

Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na  jednej
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość
większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone
w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych  podłodze.
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego  narożnika  w  pomieszczeniu  lub  od
wyznaczonej linii.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą
krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie  i
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane
wielkość  zębów i  konsystencja  kompozycji  klejącej  sprawiają,  że  kompozycja  nie  wypływa  z  pod  płytek  i
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
– 50 x 50 mm – 3 mm
– 100 x 100 mm – 4 mm
– 150 x 150 mm – 6 mm
– 200 x 200 mm – 6 mm
– 250 x 250 mm – 8 mm
– 300 x 300 mm – 10 mm
– 400 x 400 mm – 12 mm.

Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub  pozwolić  na
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i
wynosi średnio około 6-8 mm.

Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego  narożnika.
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i
docisnąć  dla  uzyskania  przyczepności  kleju  do  płytki.  Następne  płytki  należy  dołożyć  do  sąsiednich,
docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej  kompozycji
klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt  „przyssania”.  Większe  płytki  zaleca  się  dobijać  młotkiem
gumowym.

W  przypadku  płytek  układanych  na  zewnątrz  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  pokrywać  całą
powierzchnią  płytki.  Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę  kleju  na  spodnią
powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
– do 100 mm –  około 2 mm
– od 100 do 200 mm –  około 3 mm
– od 200 do 600 mm – około 4 mm
– powyżej 600 mm –  około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można
też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek  identycznych jak  dla wykładziny podłogi stosuje się  takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do  spoinowania  płytek  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenie  płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W  przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć  je mokrym pędzlem
(wodą).

Spoinowanie wykonuje się  rozprowadzając zaprawę  do spoinowania (zaprawę  fugową)  po powierzchni
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posadzki  pacą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami
prostopadłymi  i  ukośnymi  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotną
gąbką.  Świeżą  zaprawę  można dodatkowo wygładzić  zaokrąglonym  narzędziem  i  uzyskać  wklęsły kształt
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli
w  pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy  zapobiec  zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla  podniesienia  jakości  posadzki  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu
spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.  Impregnowane  mogą  być  także
płytki.

5.4. Wykonanie okładzin
5.4.1. Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
– ściany betonowe,
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,
– płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.
Podłoża betonowe powinny być  czyste, odpylone,  pozbawione resztek  środków antyadhezyjnych i  starych

powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia  i  spoiny między elementami  prefabrykowanymi  powinny być  płaskie  i  równe.  W  przypadku

wystąpienia  nierówności  należy  je  zeszlifować,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównać  zaprawą  cementową  lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W  przypadku  ścian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  być  dwuwarstwowy  (obrzutka  i
narzut)  zatarty  na  ostro,  wykonany  z  zaprawy  cementowej  lub  cementowo-wapiennej  marki  M4-M7.  W
przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją
producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,
– odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej,  mierzone  łatą

kontrolną  o  długości  2  m,  nie  może  przekraczać  3  mm  przy  liczbie  odchyłek  nie  większej  niż  3  na
długości łaty,

– odchylenie  powierzchni  od  kierunku  pionowego  nie  może  być  większe  niż  4  mm  na  wysokości
kondygnacji,

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  mocowanych  na  kompozycjach  klejących  ułożonych  na

podłożach  pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy  cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
5.4.2. Układanie płytek (okładzin)
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  wszystkie  niezbędne
materiały,  narzędzia i  sprzęt,  posegregować  płytki  według,  wymiarów, gatunku i odcieni  oraz rozplanować
sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  przyjętą
szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć
jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Przed układaniem płytek  na ścianie  należy zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub  aluminiową.
Do  usytuowania  łaty  należy  użyć  poziomnicy.  Łatę  mocuje  się  na  wysokości  cokołu  lub  drugiego  rzędu
płytek.
Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją  producenta)  kompozycję  klejącą.  Wybór  kompozycji
zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie  „przeczesuje”  się
powierzchnię  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być
rozłożona  równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża.  Wielość  zębów  pacy  zależy  od  wielkości
płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji  sprawiają,  że  kompozycja  nie
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
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Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub  pozwolić  na
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość  warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i  równości podłoża oraz rodzaju i  wielkości
płytek wynosi około 4-6 mm.

Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  z  rozplanowania,  że
powinna znaleźć  się  tam cała płytka.  Jeśli  pierwsza płytka ma być  docinana,  układanie należy zacząć  od
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  „mikroruchami”  ustawieniu  na
właściwym  miejscu  przy  zachowaniu  wymaganej  wielkości  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się
dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się  zazwyczaj  po ułożeniu wykładziny podłogowej.  Płytki  tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  należy usunąć  jego  nadmiar,  można  też  usunąć  wkładki
dystansowe.
W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy  wykończeniowe  oraz  inne  elementy  jak  np.
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

Drobne  płytki  (tzw.  mozaikowe)  są  powierzchnią  licową  naklejane  na  papier  przez  co  możliwe  jest
klejenie  nie  pojedynczej  płytki  lecz  większej  ilości.  W  trakcie  klejenia  płytki  te  dociska  się  do  ściany
deszczułką  do uzyskania wymaganej  powierzchni  lica.  W  przypadku okładania powierzchni  krzywych (np.
słupów)  należy  używać  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po  związaniu  kompozycji  klejącej  papier
usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Do  spoinowania  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenia  płytek.  Dokładny czas
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W  przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć  je mokrym pędzlem
(wodą).
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po  powierzchni
okładziny  pacą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami
prostopadłymi  i  ukośnymi  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotną
gąbką.  Świeżą  zaprawę  można dodatkowo wygładzić  zaokrąglonym  narzędziem  i  uzyskać  wklęsły kształt
spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.

Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.
Dobór  preparatów  powinien  być  uzależniony  od  rodzaju  pomieszczeń  w  których  znajdują  się  okładziny  i
stawianych im wymaganiom.
Impregnowane mogą być także płytki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom powinny

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie  materiały  –  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą  spełniać

wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom  określonym  w
dokumentacji projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót
posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
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– sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

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

– sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  posadzki  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i poziomnicy;  pomiary
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,

– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i  przeciwskurczowych
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.,  i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  posadzek  i  okładzin  z
przedmiarem  i SST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość  ich wykonania ma wpływ
na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenie  technologii
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań
dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:
– zgodności  z  przedmiarem  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  dokumentacji

powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem
robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować:
– sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz ich  barwę  i  odcień  należy sprawdzać

wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
– sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  długości  2 m

przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich
długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin
ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

– sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym  młotkiem  (lub
innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny głuchy dźwięk  jest  dowodem  nie  związania  płytek  z
podkładem,

– sprawdzenie  szerokości  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i  pomiaru;  na

dowolnie  wybranej  powierzchni  wielkości  1  m2  należy  zmierzyć  szerokość  spoin  suwmiarką  z
dokładnością do 0,5 mm,

– grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytkami  (pomiar  dokonany  w  trakcie  realizacji  robót  lub
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania

i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek
6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których

różnorodność barw jest zamierzona),
– cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej  przyczepność)  tj.

przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
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– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
– dopuszczalne odchylenie powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny poziomej  (mierzone łatą  długości  2  m)

nie  powinno  być  większe  niż  3  mm  na  długości  łaty  i  nie  większe  niż  5 mm  na  całej  długości  lub
szerokości posadzki,

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3

mm na całej  długości  lub szerokości  posadzki  dla  płytek  gatunku pierwszego i  odpowiednio  3  mm  i  5
mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia okładziny powinna mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie  dotyczy okładzin

dla których różnorodność barw jest zamierzona),
– cała  powierzchnia  pod płytkami  powinna być  wypełniona klejem  (warunek  właściwej  przyczepności)  tj.

przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
– dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm

na długości 2 m,
– odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,
– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3

mm na długości całej okładziny,
– elementy  wykończeniowe  okładzin  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  i  instrukcją

producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2  przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie
surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  się  powierzchnię  słupów,  pilastrów,  fundamentów  i  innych

elementów większe od 0,25 m2.
W  przypadku rozbieżności  pomiędzy przedmiarem a stanem faktycznym powierzchnie oblicza  się  według
stanu faktycznego.

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  posadzek  i  okładzin  elementem  ulegającym  zakryciu  są
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i okładzinowych. 

W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego  opracowania.
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3.
dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo
tj. zgodnie z przedmiarem i SST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i okładzinowych.

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

szpachlowanie i  ponowne zgłoszenie do odbioru.  W  sytuacji  gdy naprawa jest  niemożliwa (szczególnie w
przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoży)  oraz
materiałów  należy zapisać  w  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i
wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest  wczesne wykrycie  ewentualnych usterek  w realizowanych robotach i  ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  jeżeli  umowa
taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  do  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z przedmiarem i SST
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację powykonawczą,
– szczegółowe specyfikacje techniczne,
– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,
– protokóły odbioru podłoża,
– protokóły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić
badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.  niniejszej  SST  porównać  je  z  wymaganiami  i
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i  pomiarów są
pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  są  kompletne  i prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.
Jeżeli  chociażby jeden  wynik  badań  był  negatywny posadzka  lub  okładzina  nie  powinna  być  przyjęta.  W
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,
– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  posadzki  lub

okładziny,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się  protokół podpisany przez przedstawicieli  zamawiającego i  wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona  w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po użytkowaniu w okresie
gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych  związanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  posadzek  i  okładzin  z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
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Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone
wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu
pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu
odbiorów częściowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego. 
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  posadzkowych  i
okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  zaakceptowanych

przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających  wykonanie

robót na wysokości do 4 m, 
– ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź  zastosowaniem

odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,

– zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  innych  elementów  przed  zanieczyszczeniem  i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin, 

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  robót  posadzkowych  i

okładzinowych,
– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach

nie okładanych płytkami,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej  specyfikacji

technicznej,
– likwidację stanowiska roboczego,
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W  kwotach ryczałtowych ujęte są  również  koszty montażu,  demontażu i  pracy rusztowań  niezbędnych do
wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.
Rozliczenie robót okładzinowych według uzgodnionych cen jednostkowych może by wariantowe:
Wariant I
Ceny  jednostkowe  robót  obejmują  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań  oraz  koszty
pomostów i barier zabezpieczających.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 14411:2005
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Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
2. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN ISO 10545-1:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru.
4. PN-EN ISO 10545-2:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999
Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  nasiąkliwości  wodnej,  porowatości  otwartej,  gęstości  względnej
pozornej oraz gęstości całkowitej.
6. PN-EN ISO 10545-4:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.
8. PN-EN ISO 10545-6:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny.
12. PN-EN ISO 10545-10:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej.
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003
jw.
14. PN-EN ISO 10545-11:1998
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności.
16. PN-EN ISO 10545-13:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003
jw.
18. PN-EN ISO 10545-14:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie.
19. PN-EN ISO 10545-15:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy.
21. PN-EN 101:1994
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002
Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003
jw.
24. PN-EN 12002:2005 
Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania.
25. PN-EN 12808-1:2000
Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  płytek  –  Oznaczanie  odporności  chemicznej  zapraw  na  bazie  żywic
reaktywnych.
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26. PN-EN 1015-2:2000
Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u)
jw.
28. PN-EN 1015-3:2000
Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
jw.
30. PN-EN 1015-4:2000
Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru).
31. PN-EN 1015-12:2002
Metody badań zapraw do murów – Część  12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw
na obrzutkę i do tynkowania.
32. PN-EN 1015-19:2000
Metody badań  zapraw do murów –  Określenie  współczynnika  przenoszenia  pary wodnej  w  stwardniałych
zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.
33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
jw.
34. PN-EN 197-1:2002
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
jw.
36. PN-EN 197-2:2002
Cement – Część 2: Ocena zgodności.
37. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
38. PN-EN 459-2:2003
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.
39. PN-EN 459-3:2003
Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.
40. PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
41. PN-EN 934-6:2002
Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  zgodności  i  ocena
zgodności.
42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006
jw.
43. PN-B-30041:1997
Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.
44. PN-B-30042:1997
Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
45. PN-B-30042:1997/Az1:2006
jw.
46. PN-92/B-01302
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.
47. PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
48. PN-EN 13139:2003/AC:2004
jw.
49. PN-EN 13813:2003
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania.
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10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o  systemie zgodności  (tekst  jednolity Dz.  U.  z 2004 r.  Nr  204,  poz.

2087).
– Ustawa z dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz.  U.  z 2006 r.  Nr  156,  poz.  1118 z

późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i
rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa  pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

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

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr
120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,
jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  75,  poz.  690  z  późn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  CPV

45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.
– Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z

płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
– Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(SZCZEGÓŁOWE)

MONTAŻ  DRZWI
(Kod CPV 45421100-5)
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SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI METODYCZNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZĄCYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
         Roboty modernizacyjne w budynku świtlicy wiejskiej we wsi Żelazna gmina Dąbrowa

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru montażu drzwi w budynkach. Specyfikacja techniczna (SST) nie dotyczy montażu drzwi  dla których
określono szczególne warunki dotyczące dymoszczelności i odporności ogniowej.

1.3. Zakres stosowania SST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8.

Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy montażu  drzwi,  i obejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie ościeży do wbudowania   drzwi,
– usytuowanie i mocowanie  drzwi w otworach,
– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie progów.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
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wykorzystywanych  do  montażu  drzwi   oraz  wymagań  dotyczących  wykonania  i  odbiorów  robót
montażowych.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami,  w  szczególności
PN-B-91000,  oraz  określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,  a
także zdefiniowanymi poniżej:
Drzwi  –  ruchoma   część  ściany  zewnętrznej  lub  wewnętrznej  zapewniająca  odpowiednią  izolacyjność  i
komunikację . Drzwi składają  się z ościeżnicy i z jednego lub więcej skrzydeł 
Ościeżnica  –  rama  służąca  do  zamocowania  skrzydeł  lub  szyby  i  osadzenia  wyrobu  na  stałe  w  otworze
budowlanym. 
Skrzydło  –  ruchoma  część  drzwi  ,   zamocowana  w  ościeżnicy,  krośnie  lub  bezpośrednio  w  otworze
budowlanym.
Skrzydło  prawe  –  skrzydło,  które  w  widoku  od  strony  zawiasów  ma  zawiasy  z  prawej  strony  a  po
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu
jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu
w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny
do ruchu wskazówek zegara.
Brama – ruchoma część ściany mająca cechy konstrukcyjne bramy

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  przedmiarem,
specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  powszechnie  stosowane
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja montażu drzwi
Montaż  drzwi  należy  wykonywać  na  podstawie  SST  której  wykaz  oraz  podstawy  prawne  sporządzenia
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiałów
Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien  :
– okna 
– obróbki,
– materiały uszczelniające,
– inne wyroby i materiały.

Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych drzwi i bram powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Okna i bramy
Okna   powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie
z PN-EN 14351-1:2006. 

Ponadto  producent  powinien  określić  materiał  (materiały),  z  których  okna   są  wykonane,  łącznie  z
wszelkimi  zastosowanymi powłokami i/lub  środkami  ochronnymi.  Ta  zasada powinna być  zrealizowana w
odniesieniu  do  wszystkich  elementów  składowych,  mających  wpływ  na  trwałość  wyrobów  przy  ich
użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent  powinien  również  podać  informacje  dotyczące  konserwacji  drzwi  i  bram  oraz  ich  części
podlegających wymianie.

Według PN-EN 14351-1:2006 wymagane właściwości drzwi  powinny być określone zgodnie z zasadami
podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane według tablicy 2.
Tablica 1. Podstawy normatywne określania właściwości i klasyfikowania drzwi 
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Lp.

Rozdział
/

podrozdzi
ał 

PN-EN 
14351-1:

2006

Właściwość
Norma

klasyfikacyjna
a

Norma
dotycząca

metody badań

lub obliczeń a
Typ badania b

Zakres 
bezpośredniego
zastosowania

1. 4.2 Odporność na
obciążenie
wiatrem

EN 12210 EN 12211 Niszczące

2. 4.3 Odporność na
obciążenie
śniegiem

Informacja o
wypełnieniu

Krajowe
przepisy i/lub

zalecenia

Obliczenie

3. 4.4.1 Reakcja na ogień EN 13501-1 patrz  EN
13501-1

Niszczące Okna dachowe

4. 4.4.2 Właściwości
dotyczące
oddziaływania
ognia
zewnętrznego

EN 13501-5 ENV 1187 Niszczące Okna dachowe

5. 4.5 Wodoszczelność EN 12208 EN 1027 Nieniszczące

6. 4.6 Substancje
niebezpieczne

Według wymagań w krajowych regulacjach prawnych

7. 4.7 Odporność na
uderzenie

EN 13049 EN 13049 Niszczące

8. 4.8 Nośność
urządzeń
zabezpieczającyc
h

Wartość
progowa

EN 14609 Nieniszczące

9. 4.11 Właściwości
akustyczne

Wartości
deklarowane

PN-EN
20140-3

EN ISO 717-1

Nieniszczące
lub wartości
tabelaryczne

Patrz Załącznik B
PN-EN
14351-1:2006

10. 4.12 Przenikalność
cieplna

Wartości
deklarowane

EN ISO 
10077-1:2000

Tablica F.1

Wartości
tabelaryczne

Wszystkie rozmiary

EN ISO
10077-1
  EN ISO

10077-1 oraz 
EN ISO
10077-2

Obliczenie

Powierzchnia

całkowita  ≤ 2,3 m2

c,d

Powierzchnia

całkowita  > 2,3 m2

c

EN ISO
12567-1  
EN ISO
12567-2 Nieniszczące

Powierzchnia

całkowita  ≤ 2,3 m2

c,d

Powierzchnia

całkowita  > 2,3 m2

c
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Lp.

Rozdział
/

podrozdzi
ał 

PN-EN 
14351-1:

2006

Właściwość
Norma

klasyfikacyjna
a

Norma
dotycząca

metody badań

lub obliczeń a
Typ badania b

Zakres 
bezpośredniego
zastosowania

11. 4.13 Właściwości
związane z
promieniowaniem

(wypełnienie) e

Wartości
deklarowane

EN 410
EN 13363-1
EN 13363-3

– Wszystkie rozmiary

12. 4.14 Przepuszczalnoś
ć powietrza

EN 12207 EN 1026 Nieniszczące

13. 4.16 Siły operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczące

14. 4.17 Wytrzymałość
mechaniczna

EN 13115 EN 12046-1
EN 14608
EN 14609

Niszczące lub
nieniszczące
(zależnie od

wyniku)

15. 4.18 Wentylacja Wartości
deklarowane

EN 13141-1 Nieniszczące

16. 4.19 Kuloodporność EN 1522 EN 1523 Niszczące g

17. 4.20 Odporność na
wybuch

EN 13123-1
EN 13123-2

EN 13124-1
EN 13124-2

Niszczące g

18. 4.21 Odporność na
wielokrotne
otwieranie i
zamykanie

EN 12400 EN 1191 Niszczące

19. 4.22 Zachowanie się
pomiędzy
różnymi
klimatami

Do
opracowania

ENV 13420 Niszczące Wszystkie rozmiary

20. 4.23 Odporność na
włamanie

ENV 1627 ENV 1628
ENV 1629
ENV 1630

Niszczące Patrz ENV 1627

a W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano
dodatkowe informacje, np. dotyczące powołań.

b Badanie nieniszczące: Próbka może być użyta do kolejnego badania.
Badanie niszczące: Próbka nie może być użyta do kolejnego badania.

c Gdy wymagane jest szczegółowe obliczenie utraty ciepła z określonego budynku, producent powinien
dostarczyć dokładne i prawidłowe, zbadane lub obliczone, wartości przenikalności cieplnej (wartości
projektowe) dla rozpatrywanych rozmiarów (rozpatrywanego rozmiaru).

d Pod warunkiem, że Ug (patrz EN 673) ≤ 1,9 W/(m2*K), tekst „Powierzchnia całkowita ≤ 2,3 m2 c,d”

zastępuje się tekstem „Wszystkie rozmiary c”.
e Całkowita przenikalność energii słonecznej (współczynnik promieniowania słonecznego, wartość g) i

przenikalność światła.
f Wyłącznie okna uruchamiane ręcznie.
g Dopóki nie będą obowiązywały odnośne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny być

uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.
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Tablica 2. Klasyfikacja właściwości eksploatacyjnych drzwi 

Lp.

Rozdział
/

podrozd
ział 

PN-EN 
14351-1

:
2006

Właściwość / wielkość / miara Klasyfikacja / wartość
Klasa /

deklarowa
na wartość

1 4.2 Odporność na obciążenie wiatrem

npd
1

(400)

2

(800)

3

(1200
)

4

(1600
)

5

(2000)

Exxxx

(>2000)Ciśnienie próbne P1 (Pa)

2 4.2 Odporność na obciążenie wiatrem
npd

A

(≤ 1/150)

B

(≤ 1/200)

C

(≤ 1/300)Ugięcie ramy

3 4.3 Odporność na obciążenie śniegiem i
obciążenie trwałe npd

Deklarowana informacja o
wypełnieniu 

(np. rodzaj i grubość szkła)

4 4.4.1 Reakcja na ogień npd F E D C B A2 A1

4.4.2 Właściwości związane z
oddziaływaniem ognia
zewnętrznego

npd patrz EN 13501-5

5 4.5 Wodoszczelność

npd
1 A
(0)

2 A
(50)

3 A
(100

)

4 A
(150

)

5 A
(200

)

6 A
(250

)

7 A
(300

)

8 A
(450

)

9 A
(60
0)

Exxx
(>60

0)
Nieosłonięte (A)
Ciśnienie próbne (Pa)

6 4.5 Wodoszczelność

npd
1 B
(0)

2 B
(50)

3 B
(100)

4 B
(150)

5 B
(200)

6 B
(250)

7 B
(300)Osłonięte (B)

Ciśnienie próbne (Pa)

7 4.6 Substancje niebezpieczne npd według wymagań zawartych 
w krajowych regulacjach prawnych

8 4.7 Odporność na uderzenie
npd 200 300 450 700 950

Wysokość spadania (mm)

9 4.8 Nośność urządzeń
zabezpieczających npda Wartość progowa

10 4.11 Właściwości akustyczne

npd Wartości deklarowaneIzolacyjność akustyczna Rw (Ci Crt)

(dB)
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11 4.12 Przenikalność cieplna
npd Wartość deklarowana

Uw (W/m2*K)

12 4.13 Właściwości związane z
promieniowaniem

npd Wartość deklarowanaWspółczynnik promieniowania
słonecznego 
(g)

13 4.13 Właściwości związane z
promieniowaniem

npd Wartość deklarowana

Przenikalność światła ( )ντ

14 4.14 Przepuszczalność powietrza

npd

1

(150)

(50 lub 
12,50)

2

(300)

(27 lub
6,75)

3

(600)

(9 lub 
2,25)

4

(600)

(3 lub 
0,75)

Max. ciśnienie próbne (Pa)
Referencyjna przepuszczalność

powietrza przy 100 Pa (m3/h*m2)

lub (m3/hm)

15 4.16 Siły operacyjne b npd 1 2

16 4.17 Wytrzymałość mechaniczna npd 1 2 3 4

17 4.18 Wentylacja

npd Wartości deklarowane
Eksponenta przepływu powietrza n
Charakterystyka przepływu powietrza
K
Natężenie przepływu powietrza

18 4.19 Kuloodporność npd FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 FSG

19 4.20.1 Odporność na wybuch
npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4

Rura uderzeniowa

20 4.20.2 Odporność na wybuch
npd EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5

Próba poligonowa

21 4.21 Odporność na wielokrotne
otwieranie i zamykanie npd 5 000 10 000 20 000

Liczba cykli

22 4.22 Zachowanie się między różnymi
klimatami npd (Do opracowania)
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23 4.23 Odporność na włamanie npd 1 2 3 4 5 6

UWAGA 1 npd – osiągi nie określone.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informacji.

a Jedynie jeżeli w wyrobie nie występuje (występują) urządzenie (urządzenia) zabezpieczające.
b Dotyczy wyłącznie drzwi uruchamianych ręcznie.

Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także obróbki progów bram  i/lub materiały, z których wyroby są
wykonywane powinny spełniać wymagania SST oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.2. Materiały uszczelniające
Do  wykonywania  uszczelnień  między  oknem  lub  bramą  a  ścianą  mogą  być   w  zależności  od  rodzaju
uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy 3.
Tablica  3.  Materiały  uszczelniające  i  izolacyjne  stosowane  do  wypełniania  szczelin  między  oknem    a
ościeżem

Warstwa zewnętrzna 
(uszczelnienie)

Warstwa środkowa 
(izolacja termiczna)

Warstwa wewnętrzna 
(uszczelnienie)

Impregnowana taśma rozprężna
paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna
Folia elastyczna
paroprzepuszczalna

Pianka poliuretanowa
Wełna mineralna

Folia do drzwi paroszczelna
Kit trwale elastyczny
Impregnowana taśma rozprężna
paroszczelna
Taśma butylowa do drzwi

Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje chemiczne z
otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury.

Stosowane  materiały  uszczelniające  powinny  być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  SST  a  także
spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  zalecenia  (wytyczne)  producenta
drzwi 

2.2.3. Inne wyroby i materiały
Przy montażu drzwi  stosuje się także inne wyroby i materiały:
• elementy mocujące okno/brama w ościeżu:

– kołki rozporowe (dyble),
– kotwy,
– śruby, wkręty,

• elementy podporowe i dystansowe:
– klocki, belki drewniane,
– podkładki, kątowniki stalowe,

• elementy wykończeniowe:
– listwy maskujące połączenia drzwi w zestawy,
– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża.
Stosowane  materiały  i  wyroby  inne  powinny  być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  SST  a  także

spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  zalecenia  (wytyczne)  producenta
drzwi 

Elementy  mocujące  powinny  być  dostosowane  do  rodzaju  ściany  (monolityczna,  warstwowa)  oraz
rodzaju drzwi i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu drzwi 
Wyroby  i  materiały  do  montażu  drzwi  i  bram  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają  następujące
warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia  drzwi  i  drzwi  balkonowych  luzem  jest  zaopatrzona  w  etykietę

identyfikacyjną,
– wyroby  i  materiały  konfekcjonowane  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak
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naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  montażu
drzwi  i  drzwi  balkonowych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów  przydatności  do
stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu drzwi 
Okna i bramy z  tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a
aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta.

Okna  z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, należy przechowywać
w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,  zabezpieczonych  przez  opadami
atmosferycznymi.

Pozostałe  wyroby  i  materiały  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  odpowiednimi
instrukcjami  producentów  oraz  wymaganiami  właściwych  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat
technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  opakowanych  pozostałych  wyrobów  i  materiałów
powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przez  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być  przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C.

Podłogi  we  wszystkich  pomieszczeniach  magazynowych  powinny  być  utwardzone,  poziome,  równe.
Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoża, ale
wówczas  okna  i/lub  drzwi  balkonowe  należy  ustawiać  na  legarach  ułożonych  równolegle  do  siebie.
Wysokość  legarów  powinna  wynosić  co  najmniej  15  cm.  Okna  i/lub  drzwi  balkonowe  należy  ustawiać  w
odległości co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać  w jednej lub kilku
warstwach  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniami,  przy  zachowaniu  warunków
bezpieczeństwa. W zależności od stopnia wykończenia powierzchni drzwi i drzwi balkonowych oraz rodzaju
podłoża w magazynie, wyroby należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.
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Tablica 4. Sposoby  przechowywania  drzwi  i  bram  w  zależności  od  stopnia  wykończenia  powierzchni
wyrobów oraz rodzaju podłoża w magazynie

Lp. Rodzaj podłoża
w magazynie

Rodzaje wyrobów

okna i drzwi balkonowe drewniane
okna i drzwi balkonowe  z

tworzyw sztucznych

gruntowan
e

jednokrotnie malowane  i
ostatecznie wykończone

sposób pakowania

pojedynczo w pakietach pojedynczo
w paletach
słupkowyc

h

1 2 3 4 5 6 7

1. Podłoże 
nieutwardzone
(na legarach)

W jednej
warstwie
na progu
ościeżnicy

Na progu
ościeżnicy; okna
w warstwach do
łącznej
wysokości 2 m,
drzwi balkonowe
w jednej
warstwie

– W jednej
warstwie na
progu
ościeżnicy

–

2. Podłoże 
utwardzone

Na legarach
w dwóch lub
trzech
warstwach

W dwóch
lub trzech
warstwach

Sposób przechowywania drzwi i bram powinien być zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu drzwi 
Montaż drzwi i  bram nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.

Przy montażu drzwi  należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do:
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania drzwi lub drzwi balkonowych w ościeżach,
c) transportu technologicznego wyrobów,
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu  podano w ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu
Wyroby i  materiały do  montażu drzwi   mogą  być  przewożone jednostkami  samochodowymi,  kolejowymi  i
wodnymi.

Wymagania  dotyczące  środków  transportu  oraz  zasady  ładowania  i  zabezpieczania  drzwi  i  bram  w
środkach transportu powinny być  zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki  transportu  pozostałych  wyrobów  i  materiałów  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  norm
przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
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4.3. Zasady ładowania drzwi  na środki transportu

4.3.1. Ładowanie drzwi i bram w transporcie drogowym
Wyroby  należy  ustawiać  w  jednej  warstwie,  pionowo  w  rzędach  tak,  aby  płaszczyzny  skrzydeł  były
równoległe  do  podłużnej  osi  pojazdu,  z  tym  że  okna  –  na  progach  ościeżnic,  drzwi  balkonowe  –  na
stojakach  ościeżnic.  Wyroby  nieszklone,  w  których  elementy  okuć  zamykających  wystają  ponad
powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego
Ustawione  wyroby  w  środkach  transportowych  należy  łączyć  w  bloki.  Połączenia  powinny  zapewniać
stabilność  i  zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczać  go  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem  wyrobów.
Wyroby należy zabezpieczać przez:
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach,
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie drogowym

za pomocą elementów mocujących,
e) usztywnienie bloków za pomocą progów,
f) ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowały drzwi.

W  przypadku  ładowania  wyrobów  dwuwarstwowo,  górną  warstwę  należy  zabezpieczyć  podobnie  jak
dolną.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

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

5.2. Warunki przystąpienia do montażu drzwi 
Do  montażu  drzwi   można  przystąpić  po  ukończeniu  robót  stanu  surowego,  przykryciu  budynku  i
zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie  drzwi  przed  zakończeniem  robót  mokrych  jest  możliwe  przy  zapewnieniu  odpowiednich
warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach.

W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi balkonowe należy wbudowywać przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przystąpieniem do montażu drzwi i/lub bram należy sprawdzić:

– prawidłowość wykonania ścian,

– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w SST,

– czy wymiary drzwi  i  drzwi  balkonowych oraz otworów umożliwiają  prawidłowe  ustawienie  i  podparcie
drzwi z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.

5.3. Ogólne zasady montażu drzwi 

5.3.1. Usytuowanie okna  w ościeżu
5.3.1.1.  Okno   należy  sytuować  w  ościeżu  tak,  aby  nie  powstały  mostki  termiczne,  prowadzące  do
skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża.

Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C
od temperatury punktu rosy.

Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania drzwi:

– w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany,

– w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

– w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia.

5.3.1.2.  W  przypadku  ościeży  z  węgarkami  okna  lub  brama  powinny  być  usytuowane  tak,  by  węgarek
zasłaniał  stojaki  i  nadproże  ościeżnicy  na  szerokość  nie  większą  niż  połowa  szerokości  kształtownika
ościeżnicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna
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5.3.2.1. Ustawienie drzwi / drzwi balkonowych powinno zapewniać:

– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę  wymiarów okna pod
wpływem  temperatury,  wilgotności  oraz ruchu konstrukcji  budynku  nie  ograniczającą  funkcjonalności
okna / drzwi,

– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.

Do  podpierania  progu  ościeżnicy  drzwi  stosuje  się  klocki  lub  belki  drewniane  (czasami  elementy
poszerzające, o ile takie są przewidziane w SST) oraz kątowniki stalowe.
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.

Klocki  podporowe  i  dystansowe  powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby  była  zapewniona  możliwość
odkształcania się kształtowników okien.

Zamocowanie drzwi  przy użyciu tylko kołków rozporowych,  śrub lub kotew,  bez zastosowania  klocków
podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia.

Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji  okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny
być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych.
5.3.2.2.  Minimalne  wymiary  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  umożliwiające  konieczne
odkształcanie  się  kształtowników  drzwi  lub  drzwi  balkonowych  podane  są  w  tablicy  5  i  6,  zgodnie  z  pkt.
4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe,
zeszyt 6 „Montaż drzwi i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok.

Tablica 5.  Minimalna szerokość  szczelin  między ramą  ościeżnicy a ościeżem  przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*

Rodzaj kształtowników

Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem

Długość elementów (m)

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5

Minimalna szerokość 
szczeliny – b (mm)

Minimalna szerokość
szczeliny – b (mm)

PVC białe 10 15 20 25 10 10 15

PVC z warstwą PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20

PVC z warstwą PMMA 10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru
jasnego) 10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru
ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiał uszczelniający powinien wykazywać się odkształcalnością 25%.

Przy  wykonywaniu  uszczelnień  z  kitów  trwale  elastycznych  należy  przestrzegać  zasady,  że  głębokość
warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny b i wynosić nie mniej niż 6 mm.
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Tablica  6.  Minimalna  szerokość  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  przy  uszczelnieniach
impregnowanymi taśmami rozprężnymi*

Rodzaj kształtowników

Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem

Długość elementów (m)

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5

Minimalna szerokość 
szczeliny – b (mm)

Minimalna szerokość
szczeliny – b (mm)

PVC białe 8 8 10 10 8 8 8

PVC z warstwą PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8

PVC z warstwą PMMA 8 8 8 10 8 8 8

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru
jasnego) 8 8 10 10 8 8 8

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru
ciemnego) 8 8 10 10 8 8 8

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Głębokość uszczelnienia t należy dopasować w zależności od jego szerokości b z producentem taśm
uszczelniających.

Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien przekraczać 40 mm.
Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm.
5.3.2.3. Dopuszczalne odchyłki  pionowe i  poziome ustawienia okna w otworze przy długości  elementu do
3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m.

Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego wpływu na
funkcjonalność drzwi lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna w ościeżu
5.3.3.1. Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były
przenoszone  za  pośrednictwem  łączników  na  konstrukcję  budynku,  a  funkcjonalność  drzwi  była
zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny.

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy.
5.3.3.2.  Do  mocowania  drzwi  w  ścianie  budynku  –  w  zależności  od  rodzaju  ściany  (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty.
Pianki  poliuretanowe  i  tym  podobne  materiały  izolacyjne  nie  służą  do  mocowania  okien,  a  wyłącznie  do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą.
5.3.3.3.  Śruby  mogą  być  stosowane  do  mocowania  ościeżnic  do  betonu,  cegły  pełnej,  cegły  silikatowej,
cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału ościeży.

W przypadku drzwi aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki mocowane
są  do  komory  wewnętrznej  kształtownika  lub  w  osi  zintegrowanego  profilu  za  pośrednictwem  podkładki
metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych.
5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna ze ścianą
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody opadowej
od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej.
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Przy  wykonywaniu  uszczelnienia  należy  przestrzegać  zaleceń  (wytycznych)  producenta  materiałów
uszczelniających, dotyczących:

– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,

– oczyszczenia powierzchni przylegania,

– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),

– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.

Uszczelnienie drzwi na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej.
Warstwa  wewnętrzna  to  uszczelnienie  wykonane  z  materiału  uszczelniającego  (kitu  trwale  elastycznego)
lub  impregnowanych  taśm  rozprężnych  nieprzepuszczających  powietrza  i  pary  wodnej  (taśmy
paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny między
oknem  a  ścianą  budynku,  a  tym  samym  zapobiegać  wykraplaniu  się  pary  wodnej  w  szczelinie  między
oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelność  uszczelnienia  po  stronie  wewnętrznej  okna  powinna  być  wyższa  niż  po  stronie
zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku.

Uszczelnienie  powinno  być  trwałe  i  nie  może  wchodzić  w  reakcje  chemiczne  z  otaczającymi  je
materiałami.
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych  materiałów  izolacyjnych  (np.  wełny),  które  zapewniają  izolację  termiczną  i  akustyczną
połączenia okna z ościeżami.

Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej.
Pianki  stosowane  do  wypełnienia  połączeń  (zaleca  się  pianki  dwuskładnikowe  o  kontrolowanym

spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury

otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny.
Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie

nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy.
Warstwa  zewnętrzna  to  uszczelnienie  wykonane  z  impregnowanych  taśm  rozprężnych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnętrzne powinno być  paroprzepuszczalne,  a  jednocześnie  wykonane w taki  sposób,
aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą.

Uszczelnienie  powinno  być  trwałe  i  nie  może  wchodzić  w  reakcje  chemiczne  z  otaczającymi  je
materiałami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu drzwi 
Przed  przystąpieniem  do  montażu  drzwi  i  drzwi  balkonowych  należy  ocenić  stan  ścian  i  przygotowania
ościeży  do  robót  montażowych  oraz  wykonać  badania  wyrobów  i  materiałów  wykorzystywanych  w  tych
robotach.

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu drzwi 
Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy sprawdzić:

– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną,

– rodzaj  ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka)  oraz ich prawidłowość  wykonania i  stan wykończenia
(otynkowane  czy  nieotynkowane),  zgodnie  z  odpowiednimi  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi),

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami w naturze,

– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  odpowiednich  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych  oraz  w  pkt.  5  niniejszej  specyfikacji  i  odnotowane  w    w  formie  protokołu
kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
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6.2.2. Badania materiałów i wyrobów
Przed rozpoczęciem montażu drzwi  należy sprawdzić:

– zgodność drzwi i drzwi balkonowych oraz obróbek z aprobatą techniczną lub SST

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  robót  montażowych  z
przedmiarem,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  kartami  technicznymi  lub  instrukcjami  producentów.
Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania:

– podparcia progu ościeżnicy,

– zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania
odstępów między łącznikami mechanicznymi),

– izolacji  termicznej  szczeliny  między  oknem  a  ościeżem,  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na
wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy,

– uszczelnienia  zewnętrznego  i  wewnętrznego  szczeliny  między  oknem  a  ościeżem,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  rodzaju  zastosowanych  materiałów  uszczelniających  i  przestrzegania  zaleceń
technologicznych,

– obróbek progu drzwi balkonowych,

– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5  niniejszej  specyfikacji,
odnotowane w formie protokołu kontroli,  i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące montażu drzwi  , w szczególności w zakresie:

– zgodności z przedmiarem, specyfikacją techniczną (szczegółową) 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,

– jakości robót montażowych.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania .

Badania sprawdzające jakość  wbudowania  drzwi  i/lub  drzwi  balkonowych,  według  pkt.  5.4.  Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż
drzwi i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok:
a) sprawdzenie  zgodności   –  powinno  być  przeprowadzone  przez  porównanie  wykonanych  robót  z

przedmiarem i specyfikacją techniczną 
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do

3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m,
c) sprawdzenie  różnicy  długości  przekątnych  ościeżnicy  i  skrzydeł  –  różnica  długości  przekątnych  nie

powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m,
d) sprawdzenie  prawidłowości  otwierania  oraz zamykania  –  otwieranie  oraz zamykanie  skrzydeł  powinno

odbywać  się  płynnie  i  bez  zahamowań,  skrzydło  nie  powinno  pod  własnym  ciężarem  samoczynnie
zamykać się lub otwierać,

e) sprawdzenie  szczelności  –  zamknięte  skrzydło  powinno  przylegać  równomiernie  do  ościeżnicy
zapewniając szczelność między tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć.
Wyniki  badań  powinny być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.  oraz  opisane  w  dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

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

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych drzwi 
Powierzchnię drzwi i drzwi balkonowych oblicza się w metrach kwadratowych:
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Wariant I
• w świetle ościeżnic

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy wbudowywaniu drzwi i/lub bram elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na całym
obwodzie  oraz  izolacja  termiczna  i  uszczelnienie  (zewnętrzne,  wewnętrzne)  szczeliny  między  oknem  a
ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu drzwi 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki
tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny można  uznać  zamocowanie,  uszczelnienie  i
izolację  okna   za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  przedmiarem  oraz  specyfikacją  techniczną
(szczegółową)  i  zezwolić  na  przystąpienie  do  dalszych  prac  (obsadzenie  parapetów  zewnętrznych  i
wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących).

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane.
W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  w
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa

taką formę przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z przedmiarem.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
–   książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  i  powszechnego zastosowania  użytych  materiałów i

wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów,
– wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
SST i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.

Montaż drzwi  powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny być przyjęte.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność  regulacji okuć),

usunąć  niezgodności robót montażowych z  pkt.  5.  niniejszej  specyfikacji  technicznej  oraz przedstawić
okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,
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– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  funkcjonalności  i  trwałości
drzwi  i  bram  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do demontażu
wadliwie  wbudowanych  drzwi  i/lub  bram,  zamontowania  ich  ponownie  i  powtórnego  zgłoszenia  do
odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

− ocenę wyników badań,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu drzwi  z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy

zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  drzwi  i/lub  drzwi  balkonowych  po
użytkowaniu  w tym  okresie  oraz ocena  wykonywanych  w  tym  czasie  ewentualnych  robót  poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  oraz
sprawdzenia  prawidłowości  otwierania  oraz  zamykania  drzwi  i/lub  bram  ,  z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone
wady w zamontowanych oknach i

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH   I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  montażu  drzwi   może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montażu drzwi i/lub bram
Wariant 
Podstawy  rozliczenia  montażu  drzwi  i/lub  drzwi  balkonowych  stanowią  określone  w  dokumentach
umownych  (kosztorysie  ofertowym)  ceny  jednostkowe  i  ilości  wykonanych  robót,  potwierdzone  przez
zamawiającego.
Ceny jednostkowe montażu drzwi i/lub drzwi balkonowych uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót

na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu,
– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
– ocenę  i  przygotowanie  ościeży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej

specyfikacji technicznej,
– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem izolacji

termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem,
– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
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– obrobienie progów drzwi balkonowych,
– regulacja skrzydeł i okuć,
– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej  specyfikacji

technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
– likwidację stanowiska roboczego,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposób I
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do
wykonania  robót  na  wysokości  powyżej  4  m  od  poziomu  ustawienia  rusztowań  oraz  koszty  pomostów  i
barier zabezpieczających.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-EN 107:2002 (U)
Metody badań drzwi – Badania mechaniczne.
PN-EN 410:2001
Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003
jw.
PN-EN 410:2001/Ap2:2003
jw.
PN-EN ISO 717-1:1999
Akustyka  –  Ocena  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i  izolacyjności  akustycznej  elementów
budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U)
jw.
PN-EN 1026:2001
Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania.
PN-EN 1027:2001
Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania.
PN-ENV 1187:2004
Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)
jw.
PN-EN 1191:2002
Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania.
PN-EN 1522:2000
Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000
Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań.
PN-ENV 1627:2006 (U)
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U)
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie
statyczne.
PN-ENV 1629:2006 (U)
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie
dynamiczne.
PN-ENV 1630:2006 (U)
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Okna,  drzwi,  żaluzje  –  Odporność  na  włamanie  –  Metoda  badania  dla  określenia  odporności  na  próby
włamania ręcznego.
PN-EN ISO 10077-1:2007
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część
1: Postanowienia ogólne.
PN-EN ISO 10077-2:2005
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część
2: Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12207:2001
Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001
Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001
Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006
jw.
PN-EN 12211:2001
Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania.
PN-EN 12400:2004
Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 1:
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 2:
Metoda badania liniowej siły ściskającej.
PN-EN 12365-3:2006
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 3:
Metoda badania powrotu poodkształceniowego.
PN-EN 12365-4:2006
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 4:
Metoda badania powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu.
PN-EN ISO 12567-1:2004
Cieplne właściwości użytkowe drzwi i drzwi – Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki
grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi.
PN-EN ISO 12567-2:2006
Cieplne właściwości użytkowe drzwi i drzwi – Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki
grzejnej – Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny.
PN-EN 13049:2004
Okna  –  Uderzenie  ciałem  miękkim  i  ciężkim  –  Metoda  badania,  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa  i
klasyfikacja.
PN-EN 13115:2002
Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne.
PN-EN 13123-1:2002 (U)
Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja – Część 1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13123-2:2004 (U)
Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja – Część 2: Próba poligonowa.
PN-EN 13124-1:2002 (U)
Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13124-2:2004 (U)
Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 2: Próba poligonowa.
PN-EN 13141-1:2006
Wentylacja  budynków  –  Badanie  właściwości  elementów/wyrobów  do  wentylacji  mieszkań  –  Część  1:
Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych.
PN-EN 13363-1:2007 (U)
Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  połączone  z  oszkleniem  –  Obliczanie  współczynnika  przenikania



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

64

promieniowania słonecznego i światła – Część 1: Metoda uproszczona.
PN-EN 13363-2:2006
Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  powiązane  z  oszkleniem  –  Obliczanie  współczynnika  przenikania
całkowitej energii promieniowania słonecznego i światła – Część 2: Szczegółowa metoda obliczania.
PN-ENV 13420:2006 (U)
Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U)
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część  1:  Klasyfikacja na podstawie
badań reakcji na ogień.
PN-EN 13501-5:2006
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część  5:  Klasyfikacja na podstawie
wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007
jw.
PN-EN 14608:2006
Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła.
PN-EN 14609:2006
Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne.
PN-EN 14351-1:2006
Okna  i  drzwi  –  Norma  wyrobu,  właściwości  eksploatacyjne  –  Część  1:  Okna  i  drzwi  zewnętrzne  bez
właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
PN-EN 20140-3:1999
Akustyka  –  Pomiar  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i  izolacyjności  akustycznej  elementów
budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007
jw.
PN-77/B-02011
Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999
Akustyka  budowlana  –  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w  budynkach  –  Izolacyjność  akustyczna
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania.
PN-B-05000:1996
Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998
Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne.
PN-B-10222:1998
Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996
Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.
PN-75/B-94000
Okucia budowlane – Podział.

10.2.Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,  poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U.  z 2004  r. Nr 204,

poz. 2087 z późn. zmianami).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.  z 2001  r. Nr 11,

poz. 84 z późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
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projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i

rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa  pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr
120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,
jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  75,  poz.  690  z  późn.
zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.
– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań

substancji  niebezpiecznych i  preparatów niebezpiecznych (Dz.  U.  z 2003 r.  Nr  173,  poz.  1679 z późn.
zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  CPV

45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, Zeszyt

6 „Montaż drzwi i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok.
– Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  tom  1,  część  4,  wydanie  Arkady –  1990

rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(SZCZEGÓŁOWE)

POKRYWANIE PODŁÓG 

(Kod CPV 45430000-0)

UKŁADANIE WYKŁADZIN 

 PCV

(Kod CPV 45431000-7)
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SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI METODYCZNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH  I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.  Roboty modernizacyjne w budynku świtlicy wiejskiej we wsi Żelazna gmina Dąbrowa

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót posadzkowych z wykładzin rulonowych 

1.3. Zakres stosowania SST
Standartowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
– pokrycie  podłóg  wykładzinami  podłogowymi  (posadzki),  które  stanowią  wierzchni  element  warstw

podłogowych,
Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie  własności  materiałów,  wymagań  i

sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek wewnętrznych z wykładzin rulonowych (dywanowych i PCV)
  oraz ich odbiory.
Specyfikacja  nie  obejmuje  wykładzin  i  okładzin  chemoodpornych  oraz  wykonywanych  według  metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także podanymi poniżej:
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i wykładzinowe. 
Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnic  poziomów
powierzchni podłoża.
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.
Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca  przyczepność
powłoki ochronnej.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  przedmiarem  ,
specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  powszechnie  stosowane
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót posadzkowych 
Roboty posadzkowe  należy wykonać na podstawie SST , której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości  materiałów,  ich pozyskiwania i  składowania podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych .

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały do  wykonania  robót  posadzkowych   z   wykładzin  powinny odpowiadać  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1. Wykładziny PCV
Powinny spełniać następujące parametry:
-TYP wykładziny - Heterogeniczna
-Rozmiar (EN 428) - rulon 2.0x20,0m
-Ciężar całkowity (EN 430 ) - 2800g/m2
-Kalsyfikacja zastosowań (EN 685 ) - 34/43
-Grubość całkowita ( EN 428 ) - 2,0 mm
-Wartość użytkowa ( EN 429 ) - 0,7 mm
-Pokrycie poliuretanem - PuR
-Wgniecenie resztkowe ( EN 433 ) < 0,05mm
-Stabilność wymiarów ( EN 434 ) -  0,10%
-Światłoodporność ( EN ISO 105-B02) - > 6
-Odporność na kółka foteli ( EN 425 ) - odporna
-Odporność chemiczna ( EN 423 ) - Bardzo wysoka
2.2.2. Wykładzina dywanowa
Powinna spełniać następujące parametry:
-Konstrukcja - faktura supełkowa
-Rodzaj włókna -  nylon
-Sład włókna - 100% PA
-Waga włókna -  745,93 g/m2
-Grubość włókna - 2,31mm
-Grubość całkowita - 6,17 mm
-Rozmiar produktu - 61cm x 61 cm
-Podkład - ecoworx ( ekologiczne podłoże )
-Powłoka ochronna - ssp show soil protection
2.2.3. Kompozycje klejące 
Kompozycje  klejące  do  mocowania  wykładzin  muszą  spełniać  wymagania  normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek z wykładzin:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony wykładzin
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji wykładzin

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

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów wykładzinowych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką  podaną  w przedmiarze i  specyfikacji  technicznej

(szczegółowej),
– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  (pełna

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót
pokrywczych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wykładzinowych  materiałów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być  protokołem przyjęcia materiałów.
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2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót wykładzinowych
Wszystkie  materiały  i  wyroby  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem
promieni słonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny być  przechowywane w oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach  w
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych 
Do wykonywania robót wykładzinowych :
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia ,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm dcho rozprowadzania

kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

klejących,
– gąbki do mycia i czyszczenia,

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do wykładzinowych
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić  sprzętem
mechanicznym.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Transport  materiałów  wykorzystywanych  w  innych  robotach  budowlanych  nie  może  odbywać  się  po
wcześniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót
5.2.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych: 
– wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw  konstrukcyjnych  i  izolacji

podłóg, 
– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.  technologicznych

(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
5.2.2. Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić  po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji

budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
5.2.3. Roboty wykładzinowe należy wykonywać  w temperaturach nie niższych niż +8 st.C i temperatura ta

powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
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5.3. Wykonanie posadzek z wykładzin
5.3.1. Podłoża 
Podłoża pod posadzki  z wykładziny mogą  stanowić  zaprawy wyrównawcze oraz podłoże wykonane z płyt
OSB gr 12 mm lub 22 mm
Podkłady  z  zaprawy  wyrównawczej  powinny  mieć  wytrzymałość  na  ściskanie  minimum  12  MPa,  a  na
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubości podkładów z zaprawy wyrównawczej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłożem – 0-10 mm,
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać  1 mm na
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonaniem  robót  wykładzinowych    badaniom  powinny

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie  materiały  –  wykładziny  ,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą

spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom
określonym w SST.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót
wykładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
– sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  szorstkości,

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
– sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych  miejscach  i

kierunkach 2-metrową łatę,
– sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  posadzki  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i poziomnicy;  pomiary

równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.1.    i  akceptowane  przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z przedmiarem i SST
w  zakresie  kolejnych  faz  procesu  roboczego.  Prawidłowość  ich  wykonania  ma  wpływ  na  prawidłowość
dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenie  technologii  wykonywanych  robót,
rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań
dotyczących wykonanych posadzek  a w szczególności:
– zgodności z przedmiarem i wprowadzonymi zmianami
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek 
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem
robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg :
– sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  wykładzin  ;  ułożenie  wykładzin  oraz  ich  barwę  i  odcień  należy

sprawdzać wizualnie i porównać z SST oraz wzorcem 
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– sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  długości  2 m
przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek  z wykładzin
6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których

różnorodność barw jest zamierzona),
– cała powierzchnia pod wykładziną  powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
– dopuszczalne odchylenie powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny poziomej  (mierzone łatą  długości  2  m)

nie  powinno  być  większe  niż  1  mm  na  długości  łaty  i  nie  większe  niż  3 mm  na  całej  długości  lub
szerokości posadzki,

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania

Powierzchnie  posadzek  i  okładzin  z  wykładzin  oblicza  się  w  m2  na  podstawie  przedmiaru  przyjmując
wymiary  w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  się  powierzchnię  słupów,

pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.
W przypadku rozbieżności  powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek  elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór
podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych  

W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego  opracowania.
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3.
dla posadzek 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo
tj. zgodnie z przedmiarem i SST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i okładzinowych.

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

szpachlowanie i  ponowne zgłoszenie do odbioru.  W  sytuacji  gdy naprawa jest  niemożliwa (szczególnie w
przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoży)  oraz
materiałów należy zapisać w   protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest  wczesne wykrycie  ewentualnych usterek  w realizowanych robotach i  ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  jeżeli  umowa
taką formę przewiduje.
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  do  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z przedmiarem.
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– szczegółowe specyfikacje techniczne,
– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,
– protokóły odbioru podłoża,
– protokóły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić
badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.  niniejszej  SST  porównać  je  z  wymaganiami  i
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i  pomiarów są
pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  są  kompletne  i prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.
Jeżeli  chociażby jeden  wynik  badań  był  negatywny posadzka  lub  okładzina  nie  powinna  być  przyjęta.  W
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę 
– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  posadzki  ,

zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się  protokół podpisany przez przedstawicieli  zamawiającego i  wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona  w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po użytkowaniu w okresie
gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych  związanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  posadzek  i  okładzin  z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone
wady w wykonanych posadzkach z wykładzin

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  SST  „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
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Rozliczenie  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu
pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu
odbiorów częściowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego. 
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  posadzkowych  i
okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
 Kwoty ryczałtowe uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź  zastosowaniem

odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  z  wymaganiamiprzedmiarze  i
szczegółowej specyfikacji technicznej,

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót posadzkowych 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej  specyfikacji

technicznej,
– likwidację stanowiska roboczego,
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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                                                      SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(SZCZEGÓŁOWE)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH

(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW 

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU  OSPRZĘTU, 

URZĄDZEŃ I ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

1.1.  Roboty modernizacyjne w budynku świtlicy wiejskiej we wsi Żelazna gmina Dąbrowa

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  układaniem  i  montażem  elementów  instalacji  elektrycznej  (układanie  kabli  i  przewodów,
montaż  osprzętu  i  opraw)  w  obiektach  kubaturowych  oraz  obiektach  budownictwa  inżynieryjnego.
Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych niskoprądowych.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  standardowa  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  specyfikacji  technicznej
szczegółowej  (SST),  stosowanej  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej.

1.4.Przedmiot i zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  dotyczą  zasad  wykonywania  i  odbioru  robót
związanych z:

– układaniem  kabli  i  przewodów  elektrycznych,  w  tym  szynoprzewodów  montowanych  poza
rozdzielnicami,

– montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,

wraz  z  przygotowaniem  podłoża  i  robotami  towarzyszącymi,  dla  obiektów  kubaturowych  oraz  obiektów
budownictwa  inżynieryjnego.  ST  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  robót
związanych z:

– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,

– wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podłoża  (w  szczególności  roboty
murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),

– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją  techniczną  wszystkich elementów wyznaczonych
w dokumentacji,

– ułożeniem  drutu  stalowego  (dla  instalacji  prowadzonych  w  rurkach  lub  kanałach  zamkniętych),
ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych),

– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich  wyznaczonych  kabli  i
przewodów,

– przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami  kwalifikującymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.5.Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4.  a  także  podanymi
poniżej:

Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego  wyrobu,  w  zakresie  parametrów  technicznych,  jakości,  wymogów  bezpieczeństwa,  wielkości
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i
prób oraz odbiorów i rozliczeń.

Aprobata  techniczna  –  dokument  stwierdzający  przydatność  dane  wyrobu  do  określonego  obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań
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dla potwierdzenia tych wymagań.

Deklaracja  zgodności  –  dokument  w  formie  oświadczenia  wydany  przez  producenta,  stwierdzający
zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami  lub
specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.

Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  przez  upoważnioną  jednostkę  badającą  (certyfikującą),
stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami,
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

Część  czynna  –  przewód  lub  inny  element  przewodzący,  wchodzący  w  skład  instalacji  elektrycznej  lub
urządzenia,  który  w  warunkach  normalnej  pracy  instalacji  elektrycznej  może  być  pod  napięciem  a  nie
spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).

Połączenia  wyrównawcze  –  elektryczne  połączenie  części  przewodzących  dostępnych  lub  obcych  w  celu
wyrównania potencjału. 

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

Osprzęt  instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu
przewodów,  ułatwiający  ich  montaż  oraz  dotarcie  w  przypadku  awarii,  zabezpieczający  przed
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:

– przepusty kablowe i osłony krawędzi,

– drabinki instalacyjne,

– koryta i korytka instalacyjne,

– kanały i listwy instalacyjne,

– rury instalacyjne,

– kanały podłogowe,

– systemy mocujące,

– puszki elektroinstalacyjne,

– końcówki kablowe, zaciski i konektory,

–  pozostały  osprzęt  (oznaczniki  przewodów,  linki  nośne  i  systemy  naciągowe,  dławice,  złączki  i  szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urządzenia  elektryczne  –  wszelkie  urządzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej  przeznaczone  do
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki  energii  elektrycznej  –  urządzenia  przeznaczone  do  przetwarzania  energii  elektrycznej  w  inną
formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).

Klasa  ochronności  –  umowne  oznaczenie,  określające  możliwości  ochronne  urządzenia,  ze  względu  na
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

Oprawa  oświetleniowa  (  elektryczna  )  –  kompletne  urządzenie  służące  do  przymocowania  i  połączenia  z
instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi
i  ochrony  środowiska  przed  szkodliwym  działaniem  źródła  światła  a  także  do  uzyskania  odpowiednich
parametrów świetlnych (  bryła  fotometryczna,  luminacja  )  ,  ułatwia  właściwe umiejscowienie  i  bezpieczną
wymianę  źródeł światła,  tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi są  osłony lub elementy ukierunkowania źródeł  światła  w formie  :  klosza,  odbłyśnika,  rastra,
abażuru.

Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów
instalacji  elektrycznej  oraz  przed  przedostaniem  się  ciał  stałych,  wnikaniem  cieczy  (szczególnie  wody)  i
gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwód  instalacji  elektrycznej  –  zespół  elementów  połączonych  pośrednio  lub  bezpośrednio  ze  źródłem
energii  elektrycznej  za  pomocą  chronionego  przed  przetężeniem  wspólnym  zabezpieczeniem,  kompletu
odpowiednio  połączonych  przewodów  elektrycznych.  W  skład  obwodu  elektrycznego  wchodzą  przewody
pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze,  sterownicze  i  sygnalizacyjne,  związane  z  danym  punktem  zasilania  w  energię
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu  instalacyjnego,
urządzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,  układaniem  kabli  i  przewodów  mający  na  celu
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją; .
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Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:

– Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

– Kucie kucie bruzd i wnęk,

– Osadzanie osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

– Montażu montaż uchwytów do rur i przewodów,

– Montaż montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,

– Montaż montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

– Oczyszczenie oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.

1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  przedmiarem  ,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja robót montażowych

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

–   specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (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 zamówień  publicznych),
sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania
wyrobów,

– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  oraz  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  z
załączonymi protokołami z badań 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 późniejszymi zmianami).

Montaż  elementów  instalacji  elektrycznej  należy  wykonywać  na  podstawie  przedmiaru  i  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  montażowych,  opracowanych  dla  konkretnego
przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  ustaleniu  pożądanego
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych .

Dopuszcza  się  zamieszczenie  rozwiązań  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych  producentów  pod
warunkiem:

– spełniania tych samych właściwości technicznych,

– przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenia  do
stosowania).

2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości  materiałów,  ich pozyskiwania i  składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i  montażu instalacji,  urządzeń  elektrycznych i  odbiorników energii  elektrycznej  w obiektach
budowlanych  należy  stosować  przewody,  kable,  osprzęt  oraz  aparaturę  i  urządzenia  elektryczne
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony
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przedstawiciel:

– dokonał  oceny zgodności  z wymaganiami  dokumentu  odniesienia  według  określonego systemu oceny
zgodności,

– wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane  specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone
do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe  opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów  bezpieczeństwa
Międzynarodowej  Komisji  ds.  Przepisów  Dotyczących  Zatwierdzenia  Sprzętu  Elektrycznego  (CEE),
aprobaty techniczne,

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu  umieszczonego  w
określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpieczeństwa,

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualnym przedmiarem, 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie .

2.2.Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca  się,  aby  kable  energetyczne  układane  w  budynkach  posiadały  izolację  wg  wymogów  dla  rodzaju
pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a
przekroje ýyů: 16 do 1000 mm˛.

Przewody instalacyjne  należy stosować  izolowane  lub  z  izolacją  i  powłoką  ochronną  do  układania  na
stałe,  w  osłonach  lub  bez,  klejonych  do  bezpośrednio  do  podłoża  lub  układanych  na  linkach  nośnych,  a
także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napięcia  znamionowe  izolacji  wynoszą:  300/300,  300/500,  450/750,  600/1000  V  w  zależności  od
wymogów,  przekroje  układanych  przewodów  mogŕ  wynosiă  (0,35)  0,4  do  240 mm˛,  przy  czym  zasilanie
energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm˛.

Jako materiaůy przewodzŕce moýna  stosowaă  miedę  i  aluminium,  przy czym  dla  przekroju  ýyů  do  10
mm˛ naleýy stosowaă obowiŕzkowo przewody miedziane.

Przewody  szynowe  służą  do  zasilania  wewnętrznych  magistrali  energetycznych,  obsługujących  duże
rozdzielnice  instalacyjne,  odbiorniki  wielkiej  mocy  lub  ich  grupy,  obwody  rozdzielcze  dla  dużej  liczby
odbiorników  zamontowanych  w  ciągach  np.  zasilanie  dużej  ilości  silników  lub  opraw  oświetleniowych
zamontowanych liniowo.

Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować  miedź i  aluminium (aluminium pokryte
niklem  i  ocynowane);  szynoprzewody  można  montować  wykonane  w  obudowie  o  określonym  stopniu
ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów

Przepusty  kablowe  i  osłony krawędzi  –  w  przypadku  podziału  budynku  na  strefy  pożarowe,  w  miejscach
przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji
wsporczych  należy stosować  przepusty ochronne.  Kable  i  przewody układane  bezpośrednio  na  podłodze
należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).

Drabinki  instalacyjne  wykonane  z  perforowanych  taśm  stalowych  lub  aluminiowych  jako  mocowane
systemowo  lub  samonośne  stanowią  osprzęt  różnych  elementów  instalacji  elektrycznej.  Pozwalają  na
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich
budować skomplikowane ciągi drabinkowe. 

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz
z tworzyw sztucznych w formie prostej  lub grzebieniowej  o szerokości  50 do 600 mm. Wszystkie  rodzaje
koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii
oraz  zapewniające  utrudniony  dostęp  do  kabli  i  przewodów  dla  nieuprawnionych  osób.  Systemy  koryt
metalowych  posiadają  łączniki  łukowe,  umożliwiające  płynne  układanie  kabli  sztywnych  (np.  o  większych
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przekrojach żył).

Kanały i  listwy instalacyjne  wykonane  z  tworzyw sztucznych,  blach  stalowych  albo  aluminiowych  lub  jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe,
sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60şC. Wymiary kanałów i
listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do
256  (300)  mm,  jednocześnie  kanały  o  większej  szerokości  posiadają  przegrody  wewnętrzne  stałe  lub
mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym
kanale  lub  listwie.  Zasady  instalowania  równoległego  różnych  sieci  przy  wykorzystaniu  kanałów  i  listew
instalacyjnych  należy  przyjąć  wg  zaleceń  producenta  i  zaleceń  normy.  Kanały  pionowe  o  wymiarach  –
wysokość  176  do  2800  mm  występują  w  odmianie  podstawowej  i  o  podwyższonych  wymaganiach
estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy:
ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 

Rury  instalacyjne  wraz  z  osprzętem  (rozgałęzienia,  tuleje,  łączniki,  uchwyty)  wykonane  z  tworzyw
sztucznych  albo  metalowe,  głównie  stalowe  –  zasadą  jest  używanie  materiałów  o  wytrzymałości
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane
przez  rury  w  wysokiej  temperaturze  gazy  nie  są  szkodliwe  dla  człowieka.  Rurowe  instalacje  wnętrzowe
powinny  być  odporne  na  temperaturę  otoczenia  w  zakresie  od  –  5  do  +  60şC,  a  ze  względu  na
wytrzymałość,  wymagają  stosowania  rur  z  tworzyw  sztucznych  lekkich  i  średnich.  Jednocześnie
podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur
stalowych.  Dobór  średnicy  rur  instalacyjnych  zależy  od  przekroju  poprzecznego  kabli  i  przewodów
wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą  być
gładkie lub karbowane i jednoczeúnie gićtkie lub sztywne; úrednice typowych rur gůadkich: od ¸ 16 do ř 63

mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast úrednice typowych rur
karbowanych: od ¸ 16 do ř 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub
karbowane  –  średnice  typowych  rur  gładkich  (sztywnych):  od  ř  13  do  ř  42  mm,  średnice  typowych  rur
karbowanych gićtkich: od ¸ 7 do ř 48 mm i sztywnych od ř 16 do ř 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania
kabli  i  przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się  giętkie  osłony kablowe –  spiralne,  wykonane z
taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanały  podłogowe  poziome  o  wymiarach  –  szerokość  200,  250,  300,  350  i  400  mm  należy wykonane  z
tworzyw  sztucznych,  blach  aluminiowych  jako  perforowane  lub  pełne.  Osprzęt  kanałów  podłogowych
stanowią  elementy  ułatwiające  prowadzenie  instalacji  oraz  pokrywy  i  podůogowe  punkty  aktywacyjne
(wyposaýenie  uýytkowe)  jak  ramki  i  puszki  montaýowe  wraz  z  wypustami  do  montaýu  osprzćtu
podtynkowego,  z  pierúcieniem  ¸  45  mm,  różnego  typu  i  innego.  Montaż  kanałów  podłogowych  może
odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115
mm  –  z  możliwością  regulacji  do  25  mm  rzędnej  góry  kanału),  a  także  w  podłogach  pustakowych  lub
podniesionych. 

2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty  do  mocowania  kabli  i  przewodów –  klinowane  w  otworze  z  elementem  trzymającym  stałym  lub
zaciskowym,  wbijane  i  mocowane  do  innych  elementów  np.  paski  zaciskowe  lub  uchwyty  kablowe
przykręcane;  stosowane  głównie  z  tworzyw  sztucznych  (niektóre  elementy  mogą  być  wykonane  także  z
metali).

Uchwyty  do  rur  instalacyjnych  –  wykonane  z  tworzyw  i  w  typowielkościach  takich  jak  rury  instalacyjne  –
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników
instalacyjnych,  występują  jako  łączące,  przelotowe,  odgałęźne  lub  podłogowe  i  sufitowe.  Wykonane  są  z
materiałów  o  wytrzymałości  elektrycznej  powyżej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie
podtrzymują  płomienia,  a  wydzielane  w  wysokiej  temperaturze  przez  puszkę  gazy  nie  są  szkodliwe  dla
człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest
od  systemu instalacyjnego.  Ze  względu  na  system  montażu  –  występują  puszki  natynkowe,  podtynkowe,
natynkowo  –  wtynkowe,  podłogowe.  W  zależnoúci  od  przeznaczenia  puszki  muszŕ  speůniaă  nastćpujŕce
wymagania co do ich wielkoúci: puszka sprzćtowa ¸ 60 mm, sufitowa lub końcowa ř 60 mm lub 60x60 mm,
rozgaůćęna lub  przelotowa ¸  70  mm  lub  75  x  75  mm  – dwu-  trzy-  lub  czterowejúciowa  dla  przewodów o
przekroju ýyůy do 6 mm˛. Puszki elektroinstalacyjne do montaýu gniazd i ůŕczników instalacyjnych powinny
byă przystosowane do mocowania osprzćtu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak
aluminium,  miedź,  mosiądz,  montowane  poprzez  zaciskanie,  skręcanie  lub  lutowanie;  ich  zastosowanie
ułatwia  podłączanie  i  umożliwia  wielokrotne  odłączanie  i  przyłączanie  przewodów  do  instalacji  bez
konieczności  każdorazowego  przygotowania  końców  przewodu  oraz  umożliwia  systemowe  izolowanie  za
pomocą osłon izolacyjnych. 
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Pozostały  osprzęt  –  ułatwia  montaż  i  zwiększa  bezpieczeństwo  obsługi;  wyróżnić  można  kilka  grup
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzęt instalacyjny

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

• Łączniki  podtynkowe  powinny  być  przystosowane  do  instalowania  w  puszkach  ¸  60  mm  za
pomocŕ wkrćtów lub „pazurków”.

• Łączniki  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  przygotowane  są  do  instalowania  bezpośrednio  na
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.

• Zaciski  do  łączenia  przewodów  winny  umożliwiać  wprowadzenie  przewodu  o  przekroju  1,0÷2,5

mm2.

• Obudowy  łączników  powinny  być  wykonane  z  materiałów  niepalnych  lub  niepodtrzymujących
płomienia.

• Podstawowe dane techniczne:

– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

– prąd znamionowy: do 10 A,

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaă wyposaýone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¸ 60 mm za pomocŕ wkrćtów lub „pazurków”.

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.

Gniazda  natynkowe  3-fazowe  muszą  być  przystosowane  do  5-cio  żyłowych  przewodów,  w  tym  do
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski  do połączenia przewodów winny umożliwiać  wprowadzenie  przewodów o  przekroju  od  1,5÷6,0

mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

– prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzęt oświetleniowy

Montaż  opraw  oświetleniowych  należy  wykonywać  na  podstawie  projektu  oświetlenia,  zawierającego  co
najmniej:

– dobór opraw i źródeł światła,

– plan rozmieszczenia opraw,

– rysunki sposobu mocowania opraw,

– plan instalacji zasilającej oprawy,

– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,

– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.

Oprawy  oświetleniowe  należy  dobierać  z  katalogów  producentów,  odpowiednio  do  potrzeb
oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach ochronności
przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty  sufitowe  i  ścienne  powinny być  przystosowane  do  instalowania  opraw  oświetleniowych,  przy
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czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie może
być  mniejsze  od  750  V  jeśli  przewody układane  są  w  rurkach  stalowych  lub  otworach  prefabrykowanych
elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła:

– do żarówek,

– do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),

– do lamp rtęciowych wysokoprężnych,

– do lamp sodowych,

– do lamp ksenonowych.

Pod  względem  ochrony  przed  dotknięciem  części  opraw  będących  pod  napięciem  oraz
przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze
stopniami ochrony:

– zwykła IP 20

– zamknięta 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 się , że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania dotyczące
ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą
pyłoszczelną  i  bryzgoodporną  w części,  gdzie znajduje się  lampa oraz  zwykłą  i  deszczodporną  w części,
gdzie znajduje się osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych) . 

2.2.7. Sprzęt do innych instalacji

Należy stosować następujący sprzęt do instalacji:

– przyzywowej (dzwonki, gongi),

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

– antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.2.8. Przykładowa specyfikacja materiałowa

Obwód elektryczny nr 1 do 5 – rozdzielnica Rp 1/1

Lp. Wyszczególnienie Jedn.
miary Ilość

Typ, 
podstawowe
parametry

Uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Przewód YDY 5x2,5 mm2 m 30 450/750V NYM300/500V

2 Przewód YDYt 3x2,5 mm2 m 150 300/500V

.

8 Rura sztywna RB SPECIAL 47 m 75

9 Rura sztywna RB SPECIAL 22 m 236

10 Złączka karbowana średn. 47 szt. 12

11 Złączka karbowana średn. 22 szt. 50

12 Uchwyt zamykany średn. 47 szt. 50

13 Uchwyt zamykany średn. 22 szt. 210

14 Osłona OP-ABC m 6 podłogowa
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.

20 Puszka uniwersalna do rur
instalacyjnych, naścienna 75 x 75 mm szt. 32 PU

.

24 Końcówka rurowa KM 2,5 mm2 szt. 60

25 Końcówka KWI 2,5 mm2 KWI 2,5/3 PCV

26 Oznaczniki szt. 50 TS 1KOL

. . . . .

31 Łącznik 1-bieg. p/t szt. 38 WPt

32 Łącznik schodowy n/t szt. 8 WNt

. . . . .

35 Gniazdo 1-bieg. 2P+N p/t szt. 35 Pt-10C

36 Gniazdo 1-bieg. 2x2P+N p/t szt. 18 Pt-230

37 Gniazdo 1-bieg. 2P+N n/t szt. 4 n.t.421 bryzgoodporne

.

41 Gniazdo 3-faz. 3P+N+Z szt. 5 IP57 32A 
2142-620

.

51 Oprawa żarowa do 2 świetlówek
energooszczędnych szt. 31 ES 20

„downlight”

.

55 Oprawa świetlówkowa szt. 58 OS 418 do wbudowania w sufit

.

58 Oprawa świetlówkowa szt. 33 OPK 240 pyło- i bryzgoodporne IP
54
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2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w  specyfikacji technicznej (szczegółowej)
SST,

– są właściwie oznakowane i opakowane,

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

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

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  montażowych  –  wyrobów  i  materiałów  nieznanego
pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych

Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W  szczególności kable i przewody należy przechowywać  na bębnach (oznaczenie „B”)  lub w krążkach
(oznaczenie  „K”),  końce  przewodów  producent  zabezpiecza  przed  przedostawaniem  się  wilgoci  do
wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać
w  oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych.  Szczególnie  należy  chronić  przed
wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

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

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,
pkt 4

4.2.Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować  ostrożność  aby nie
uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą
dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

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

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z dokumentacją  techniczną  i  umową  oraz
za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  SST  oraz  poleceniami  inspektora
nadzoru.

5.2.Montaż przewodów instalacji elektrycznych

Zakres robót obejmuje: 
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– przemieszczenie w strefie montażowej,

– złożenie na miejscu montażu wg projektu,

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,

– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i
stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów  instalacyjnych,  wykonanie  ślepych
otworów  poprzez  podkucie  we  wnęce  albo  kucie  ręczne  lub  mechaniczne,  wiercenie  mechaniczne
otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,

– osadzenie  kołków  osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  śrub  kotwiących  lub  wsporników,  konsoli,
wieszaków wraz z zabetonowaniem,

– montaż  na  gotowym  podłożu  elementów  osprzętu  instalacyjnego  do  montażu  kabli  i  przewodów  (pkt
2.2.2.),

– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich  układania.  Przy  kształtowaniu  łuku  spłaszczenie  rury  nie  może  być  większe  niż  15%  wewnętrznej
średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie),

– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu
ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć  wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy
wprowadzanych rur,

– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,

– wciąganie  do  rur  instalacyjnych  i  kanałów  zakrytych  drutu  stalowego  o  średnicy  1,0  do  1,2  mm  dla
ułatwienia  wciągania  kabli  i  przewodów  wg  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej)  SST,  układanie  (montaż)  kabli  i  przewodów  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i
charakterystyką  podaną  w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST.  W
przypadku  łatwości  wciągania  kabli  i  przewodów,  wciąganie  drutu  prowadzącego,  stalowego  nie  jest
konieczne. Przewody muszą  być  ułożone swobodnie i  nie mogą  być  narażone na naciągi  i  dodatkowe
naprężenia,

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

– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa
ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

5.3.Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej

Te  elementy  instalacji  montować  w  końcowej  fazie  robót,  aby  uniknąć  niepotrzebnych  zniszczeń  i
zabrudzeń.  Oprawy  do  stropu  montować  wkrętami  zabezpieczonymi  antykorozyjnie  na  kołkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej montowanego na ścianach.

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.

Należy zapewnić  równomierne  obciążenie  faz  linii  zasilających  przez  odpowiednie  przyłączanie  odbiorów
1-fazowych.

Mocowanie  puszek  w  ścianach  i  gniazd  wtykowych  w  puszkach  powinno  zapewniać  niezbędną
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia.

W  sanitariatach  należy  przestrzegać  zasady  poprawnego  rozmieszczania  sprzętu  z  uwzględnieniem
przestrzeni ochronnych.
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Położenie  wyłączników  klawiszowych  należy  przyjmować  takie,  aby  w  całym  pomieszczeniu  było
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować  w takim położeniu, aby styk  ten występował u
góry.

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

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy
zielonej i żółtej.

Typy  opraw,  trasy  przewodów  oraz  sposób  ich  prowadzenia  wykonać  zgodnie  z  planami  instalacji  i
schematami.

5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych

Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał  elektryczny,  należy
wykonać  instalacje  połączeń  wyrównawczych.  Instalacja  ta  składa  się  z  połączenia  wyrównawczego:
głównego  (główna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego  (dodatkowego  –  dla  części  przewodzących,
jednocześnie  dostępnych)  i  nieuziemionego.  Elementem  wyrównującym  potencjały  jest  przewód
wyrównawczy.

Połączenia  wyrównawcze  główne  i  miejscowe  należy  wybrać  łącząc  przewody  ochronne  z  częściami
przewodzącymi innych instalacji.

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj.na parterze.

Do  głównej  szyny  uziemiajacej  podłączyć  rury  ciepłej  i  zimnej  wody,  centralnego  ogrzewania  itp.,
sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. 

W  przypadku  niemożności  dokonania  połączenia  bezpośredniego,  pomiędzy  elementami  metalowymi,
należy stosować iskierniki. 

Dla  instalacji  połączeń  wyrównawczych  w  rozdzielnicach  zasilających  zewnętrzne  obwody  oświetleniowe
należy  stosować  odgromniki  zaworowe  pomiędzy  przewodami  fazowymi  a  uziemieniem  instalacji
piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt 6

6.2.Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  pomontażowych  badań  kabli  i  przewodów  zawarty  jest  w  PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto należy wykonać  sprawdzenia odbiorcze składające się  z oględzin  częściowych i  końcowych
polegających na kontroli:

– zgodności dokumentacji powykonawczej z przedmiarem  i ze stanem faktycznym,

– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

– stanu  kanałów  i  listew  kablowych,  kabli  i  przewodów,  osprzętu  instalacyjnego  do  kabli  i  przewodów,
stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,

– poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji  elektrycznej  potwierdzonych
protokołem przez wykonawcę montażu,

– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,

– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,

– pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać  miernikiem
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.

Po  wykonaniu  oględzin  należy sporządzić  protokóły  z  przeprowadzonych  badań  zgodnie  z  wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
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6.4.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  aparaty  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań  zostały  wbudowane  lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

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

7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej

Obmiaru  robót  dokonuje  się  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostki  miary  odpowiadające
zawartym w przedmiarze i tak:

– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

– dla kabli i przewodów: m, 

– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,

– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,

– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.W  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  dla  robót  montażowych  instalacji  elektrycznej  opracowanej
dla  konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  można  ustalić  inne  szczegółowe  zasady  przedmiaru  i
obmiaru przedmiotowych robót 

W  szczególności  można  przyjąć  zasady  podane  w  katalogach  zawierających  jednostkowe  nakłady
rzeczowe dla odpowiednich robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

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

8.2.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór  międzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zakończeniu  danego  etapu  robót  mających  wpływ  na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

– przygotowanie  podłoża  do  montażu  kabli  i  przewodów,  łączników,  gniazd,  opraw  oświetleniowych,
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,

– instalacja,  której  pełne  wykonanie  uwarunkowane  jest  wykonaniem  robót  przez  inne  branże  lub
odwrotnie,  gdy  prace  innych  branż  wymagają  zakończenia  robót  instalacji  elektrycznej  np.  zasilanie
pomp.

8.2.2. Odbiór częściowy

Należy  przeprowadzić  badanie  pomontażowe  częściowe  robót  zanikających  oraz  elementów  urządzeń,
które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania
po całkowitym ukończeniu prac.

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i
przedmiarem:

– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiór końcowy

Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy  przeprowadzić  po
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.
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Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

– dla  napięć  powyżej  1  kV  pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  oraz  sprawdzenie  oznaczenia  kabla,
ciągłości  żył  i  zgodności  faz,  próba  napięciowa  kabla.  Badania  napięciem  probierczym  wykonuje  się
tylko jeden raz.

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach 
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  montażowych  instalacji  elektrycznych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu
pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu
odbiorów częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego. 

Podstawę  rozliczenia  oraz płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi  wartość  tych  robót
obliczona na podstawie:

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  zaakceptowanych
przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania,  robót  instalacji  elektrycznych  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty
instalacyjne uwzględniają również:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających  wykonanie
robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  specyfikacji  technicznej
szczegółowej,

– likwidację stanowiska roboczego.

W  kwotach ryczałtowych ujęte  są  również  koszty montażu,  demontażu i  pracy rusztowań  niezbędnych
do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  niezbędnych  rusztowań  mogą
być  uwzględnione w tych cenach lub stanowić  podstawę  oddzielnej  płatności.  Sposób rozliczenia kosztów
montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań  koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysokości  powyżej  4  m,
należy  ustalić  w  postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST  robót  w  zakresie
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona
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przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed
skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed
prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Odłączanie
izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie
środków  ochrony  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Postanowienia  ogólne.  Środki  ochrony  przed
porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.
Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność
prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Inne
wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Instalacje
bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub
lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

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

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub
lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

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

PN-IEC 60898:2000

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia  identyfikacyjne  zacisków  urządzeń  i  zakończeń  żył  przewodów  oraz  ogólne  zasady  systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
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PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część  1: Zasady, wymagania i
badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki  i  obudowy  do  sprzętu  elektroinstalacyjnego  do  użytku  domowego  i  podobnego.  Część  1:
Wymagania ogólne

PN-EN 60799:2004

Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  bez  wbudowanego  zabezpieczenia
nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe z  wbudowanym  zabezpieczeniem  nadprądowym
do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-E-04700:1998

Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o

przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o

przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Automaty  schodowe  na  znamionowe  napięcie  robocze  220  V  i  230  V  i  prądy
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 

Kod do oznaczania barw.

10.2.Ustawy

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

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

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

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i
rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa  pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

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

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności,
wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  I,  część  4)  Arkady,
Warszawa 1990 r.

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

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 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.
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                                                         SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWNĘTRZNE INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE I C.O.

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania modernizacji  i odbioru robót
wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Żelaznej

Grupa robót objęta specyfikacją:         45300000-0
Klasa robót:   4533 0000-9

Kategorie robót:    
Instalacje wodociągowe:    45332200-5
Instalacje kanalizacyjne:    45332400-7
Instalacja centralnego ogrzewania:       45331100-7
Izolacje cieplne:      45321000-3
Roboty remontowe:     45453000-7
Transport:     60122130-9

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja stanowi, wraz z  przedmiaru robót, dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie remontu  i modernizacji pomieszczeń dotyczące 1 etapu robót:
 

Zakres robót:

- demontaż części istniejących urządzeń i kanałów sanitarnych,
- montaż przewodów kanalizacyjnych z uzbrojeniem,
- montaż urządzeń sanitarnych,
- demontaż i montaż odcinków wody zimnej i ciepłej,
- demontaż i montaż odcinków instalacji ogrzewczej,
- demontaż i montaż grzejników,
- wywóz złomu.

2. MATERIAŁY

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, stosować wyroby
budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Są to wyroby:

1. wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, w odniesieniu do
wyrobów podlegających tej certyfikacji (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r.
w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu
życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodności - Dz.U. Nr 5/00 poz. 53 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13
stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby
mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w
sprawie uznania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz
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rodzajów tych dokumentów - Dz.U. Nr5/00 poz. 58).
2. Wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub

deklarację zgodności z normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co
najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją
na znak bezpieczeństwa.

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów
wytwarzanych i stosowanych wedłu7g uznanych zasad sztuki budowlanej - Dz.U. Nr 99/98 poz.
673).

4. Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzoną do zbioru
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi. 

5. Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

6. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, wykonane według
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych - Dz.U. Nr 107/98 poz. 679 i Nr 8/02 poz. 71,
wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z
przepisami i obowiązującymi normami.

2.1 Wymagania w zakresie właściwości materiałów              

2.1.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej.

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i wyposażenie
powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia.
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na
znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą
techniczną.

2.1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadać
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje dopuszczające je
do stosowania w budownictwie wydawane przez COBRTI INSTAL.

 2.1.3 Instalacja grzewcza.

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne , Certyfikat na
znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą
techniczną.
Zastosowane grzejniki wykonane muszą być jako grzejniki łazienkowe drabinkowe łatwe w utrzymaniu
czystości, z możliwością regulacji ich wydajności.

3. Sprzęt

Instalacje rurowe wykonać należy  przy użyciu firmowych zaciskarek dla rur PE

4. Transport [kod CPV 60122130-9] 

Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. wyładunek rur w
wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą
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zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów.
 Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe
wymagania:

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi

• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5°C do + 30° C, przy czym  
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiększoną kruchość tworzywa.

• Na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie, na podkładach
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle
do rur.

• Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m.

• Przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1m.

• Kształtki instalacyjne z PVC należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostrożności jak dla rur z PVC.  

5. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robót i oceny prawidłowości wykonania robót

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem realizować należy
zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji:
zeszyt 6    - Instalacji ogrzewczych
zeszyt 7    - Instalacji wodociągowych.

5.1 Instalacja wodociągowa [kod CPV 45332200-5]

Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń służące do
zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach
odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718 z dnia 19 listopada 2002 r.)
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane kierownik budowy obowiązany jest przez okres wykonywania robót
budowlanych przechowywać oświadczenia ww oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych
organów.

Wymagania ogólne.  

Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z SST i przedmiarem oraz przez spełnieniu we
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych
użytkowania budynków mieszkalnych - Dz.U. Nr 47/99 poz. 836, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Sposób prowadzenia przewodów.

Istniejące rurociągi instalacji wody zimnej  prowadzone są:

- pod stropem piwnic (przewody rozprowadzające),
- w bruzdach instalacyjnych (podejścia).
Trasy przewodów układanych w bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z  istniejącymi trasami
przebiegu oraz powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Obudowa przewodów powinna zapewniać dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.
Przewody w bruzdach ściennych powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej
lub co najmniej z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np. tekturą
falistą) w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed
tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją zakrywający oraz aby w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu
nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły niszczące połączenia. 
Zakrycie bruzdy może nastąpić dopiero po dokonaniu odbioru częściowego instalacji.
Przewody powadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej, należy
izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni przewodów.
Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu
albo podłogi powinna wynosić co najmniej 3 cm.
Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. 
Przewody poziome wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji
ogrzewczej i przewodów gazowych.
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Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych, a minimalna odległość
tych przewodów powinna wynosić 10 cm.
Przewody wody ciepłej i cyrkulacji prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. 

Podpory. 

Przewody powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach, itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla
materiału, z którego wykonane są rury.
Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i trwały montaż przewodu, a w przypadku
podpór przesuwnych należy zapewnić swobodne poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody należy
mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników, a ich konstrukcja
powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzenienie się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a
obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne.

Tuleje ochronne.     

Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w tulei ochronnej, trwale
osadzonej w przegrodzie budowlanej.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie.
Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie
działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie
w niej naprężeń ścinających.
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.

Montaż armatury.

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest
zainstalowana. Na przewodach cyrkulacji zamontować zawory termostatyczne . Armaturę montować w
miejscu podejść rurociągów

Badanie szczelności instalacji wodociągowych:

Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 1,0 MPa.
Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego
dopuszczalnego ciśnienia roboczego, tj. 10 bar. W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić
nieszczelność. Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację
wodą zimną wg zasad jw., drugi raz wodą o temperaturze 60° C przy ciśnieniu roboczym.
Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar temperatury strumienia wypływającej
wody. Badaniu należy poddać około 15 % ogólnej liczby punktów czerpalnych instalacji. Do pomiaru ciśnień
próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bar.
Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym punkcie instalacji. Z próby ciśnienia zostaje
sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę.

Dezynfekcja rurociągów.

Instalacje należy przepłukać i oczyścić woda surową z prędkością minimalną 107 m/s, aż woda będzie
czysta. Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3 ÷ 5krotną objętość płukanego
odcinka sieci. Całość instalacji wodnych poddać należy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztworów:
Wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w iloúci 80÷100 mg/dmł wody, 0,6 litra
podchlorynu sodu 16% - Na ClO 5 H2O na 1 dmł wody, 
20 ÷ 30 mg chloraminy na 1 dmł wody.
Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48 h, po czym wodę chlorowaną wypuścić z rurociągu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około 10 mg Cl2/dmł wody.
Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub ciepłej powinna spełniać wymagania
obowiązujące dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Izolacja cieplna [kod CPV 45321000-3]

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
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Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia
rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami, itp. Materiały przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na
stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zwilgocenia lub uszkodzenia. Grubość izolacji musi
mieścić się w granicach 10% do 20% wartości zadanej.
Do izolacji cieplnej armatury zaleca się stosować dwu lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z
porowatych tworzyw sztucznych (np. pianki poliuretanowej).
Jako materiał izolacyjny należy stosować otulinę z pianki polietylenowej z powłoką PVC (grubości 20mm
oraz 6,0 mm).
Połączenia poprzeczne łączyć taśmą samoprzylepną. Otulina stanowi równocześnie izolację
przeciwkondensacyjną. Współczynnik przewodzenia ciepła ë = 0,038 W/mK dla 20° C.

Znakowanie rurociągów     

Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów.
Oznaczenie należy wykonać zgodnie z PN-70/N-01270.

5.2 Instalacja kanalizacyjna [kod CPV 45332400-7]
   
Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna stanowi element odprowadzenia ścieków z urządzeń sanitarnych
istniejącego budynku . Instalację wykonania z rur z tworzyw sztucznych typu PVC, łączonych kielichowo z
uszczelnieniem dwuwargowego pierścienia gum owego. Odgałęzienia przewodów projektuje się przy
pomocy odpowiednich kształtek. Zmiana średnicy rur wykonana będzie poprzez zwężki.
Instalacja odpowietrzana jest poprzez istniejące piony kanalizacyjne i rury wywiewne.

Układanie instalacji kanalizacyjnej

Jak w przypadku innych materiałów, rozładunek należy wykonywać z należytą ostrożnością. Rury nie mogą
być zrzucane ani ściągane z naczepy, powinny być unoszone i delikatnie układane na ziemi. Przy
składowaniu pojedynczych sztuk rur należy zwracać szczególną uwagę by bosy koniec nie dotykał
bezpośrednio ziemi. Podłoże musi być wyprofilowane półkoliście i posiadać zagłębienia w miejscach
usytuowania złączy. Podłoże powinno być zniwelowane w ten sposób, aby rura opierała na nim na całej
swej długości. Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia
ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio
położonej. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha
sprawdzając:

- czystość wgłębienia kielicha 
- ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia.

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy
posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta BHP, płyn FF
lub inny środek zalecany przez producenta rur.
Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne.

Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 "Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze". Projektowanie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami normy
PN-92/B-01707 "Instalacje kanalizacyjne. Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w
kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad
przewodami zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m mierząc od
powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza należy zastosować izolację termiczną. Izolację
termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować
podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45° C. Przewody kanalizacyjne prowadzone po
ścianach albo w przestrzeni płyt gipsowo-kartonowych muszą zapewniać swobodne wydłużanie
przewodów. W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy
ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne. 
Spadki podejść wynikają z zastosowania trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montażu przewodów, powinny wynosić minimum 2%.
Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być mniejsza



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

99

od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu wynosi 0,075m, a dla pionów
prowadzących ścieki z misek ustępowych 0,11m.
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one mocować
przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej
jedno mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów
spustowych powinny być mocowane niezależnie. Wszystkie urządzenia sanitarne powinny być zaopatrzone
w zamknięcia wodne.
Piony i podejścia prowadzić w bruzdach ściennych lub obudować wg projektu architektury.
Instalację prowadzoną pod stropem ukryć w stropach podwieszonych.
Przed wyprowadzeniem przewodu kanalizacyjnego na zewnątrz zamontować zawór przeciwzalewowy w
sposób określony przez producenta.
Zastosowano zawór zwrotny KESSEL dla ścieków feralnych nr kat. 83 150 DN 150. zawór® zamontować z
urządzeniem włączającym i ostrzegawczym ze zintegrowanym układem buforowym klasy bezpieczeństwa
IP30, napęd klasy bezpieczeństwa IP 67.  

5.3 Instalacja centralnego ogrzewania [kod 45331100-7]

Instalacja ogrzewcza powinna zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane zapewnić obiektowi budowlanemu,
w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych:

• bezpieczeństwa konstrukcji,

• bezpieczeństwa pożarowego,

• bezpieczeństwa użytkowania,

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

• ochrony przed hałasem i drganiami,

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem i przy spełnieniu we właściwym zakresie
wymagań przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania
budynków mieszkalnych - Dz.U. Nr 74/99 poz. 836, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Przebudowie ulega tylko część instalacji w obrębie kuchni i zaplecza kuchennego.

Sposób powadzenia przewodów.  

Mocowanie przewodów instalacji centralnego ogrzewania musi uwzględniać termiczne wydłużenie rury
przez stosowanie uchwytów ślizgowych.
Rozstaw uchwytów musi być odpowiedni do zastosowanego materiału instalacji i temperatury czynnika
grzewczego.
Wymiary bruzdy na piony centralnego ogrzewania powinny zapewnić możliwość swobodnego wyboczenia
rurociągów pomiędzy uchwytami. Odpowietrzenie instalacji poprzez grzejniki i istniejące piony w instalacji.

Tuleje ochronne.

Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w tulei ochronnej, trwale
osadzonej w przegrodzie budowlanej.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony.
Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym
niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym
powstanie w niej naprężeń ścinających.
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.

Montaż grzejników. 

Zastosować grzejniki łazienkowe drabinkowe. Grzejniki montowane będą  na ścianie. Grzejniki montować
zgodnie z instrukcją producenta. Wsporniki i uchwyty powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach. Ilość wsporników, na
których montowany jest grzejnik, musi być dostosowana do wielkości grzejnika i zapewniać stałość
położenia i odstępu między płytami. Minimalny odstęp grzejnika od ściany za grzejnikiem - 5 cm, od podłogi
- 7 cm, od bocznej ściany wnęki 15 cm, a od strony armatury grzejnikowej - 25 cm.
 Grzejnik zabezpieczyć przed uszkodzeniami do czasu zakończenia robót wykończeniowych.
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Montaż armatury.
  
Instalację należy wyposażyć w armaturę odcinającą i spustową zgodnie z warunkami technicznymi .
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest
zainstalowana. Zawory grzejnikowe wyposażyć w głowice termostatyczne. Należy zapewnić możliwość
odcięcia każdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji. Na podejściu do grzejników zamontować
systemowe zestawy przyłączeniowe kolanowe z zaworami kulowymi. Podejście do grzejnika wykonać nad
posadzką (podejście bezpośrednio ze ściany).

Badania odbiorcze.   

Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Badanie szczelności przeprowadzić wodą.
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym
słupa wody, dokonać przeglądu instalacji. Sprawdzić czy nie występują przecieki wodne lub roszenie.
Badaniami odbiorczymi objąć armaturę odcinającą. Badania obejmują sprawdzenie: doboru armatury
odcinającej oraz szczelności zamknięcia i połączeń armatury.
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy dokonać oględzin wszystkich połączeń oraz zbadać
zdolność kompensacji przewodów. Wynik badania uznaje się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie
wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych
odkształceń.

Pomiary.          

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji wykonać pomiary:
• pomiar temperatury zewnętrznej termometrem o dokładności odczytu ±0,5K,

• pomiar temperatury wody za pomocą termometrów jw.,

• pomiar temperatury wewnętrznej termometrem o dokładności odczytu ±0,5K,pomiarów dokonywać
na wysokości 0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia,

• dopuszczalna odchyłka rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury założonej w
projekcie ±1K

Izolacja cieplna [kod CPV 45321000-3].

Przewody instalacji ogrzewczej izolować cieplnie. Wykonywanie izolacji rozpocząć można dopiero po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności. Powierzchnia, na której wykonywana jest
izolacja, powinna być czysta i sucha.
Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Wykonanie regulacji.

Nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych powinny być przeprowadzone po
zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.

Badanie odbiorcze natężenia hałasu wywoływanego przez pracę instalacji ogrzewczej. 
 
Badania odbiorcze natężenia hałasu wywoływanego przez pracę instalacjo ogrzewczej polegają na
sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu nie przekracza wartości dopuszczalnych dla
danego pomieszczenia.

6. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są:
m - dla instalacji rurowych
sztuki - dla elementów instalacji takich jak zawory, urządzenia, wyposażenie instalacji
kpl - dla wyposażenia tzw. montażu białego
kpl - dla prób działania, uruchomień

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości elementów podane są w "PRZEDMIARZE ROBÓT", który
stanowi odrębne opracowanie.
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Odbiór robót.

Odbiór techniczny częściowy.

Przeprowadzany dla tych elementów, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót (przewody
prowadzone w zamurowanych bruzdach ściennych),
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym,
- sprawdzenie zgodności wykonania z wymaganiami WTWiO.

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót,
zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik badań odbiorczych.

Odbiór techniczny końcowy.

Odbiór techniczny przeprowadzamy po:

- zakończeniu wszystkich robót montażowych instalacji, łącznie z izolacją cieplną,
- wypłukaniu i napełnieniu wodą,
- dokonaniu badań odbiorczych z wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z  warunkami
technicznymi i przedmiarem robót  powykonawczym, zgodność wykonania z wymaganiami określonymi w
odpowiednich punktach WTWiO.
Odbiór techniczny końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania.

Badania odbiorcze. 

Badaniami odbiorczymi objąć armaturę odcinającą. Badania obejmują sprawdzenie:
• doboru armatury odcinającej,

• szczelności zamknięcia i połączeń armatury,

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w

trakcie wykonywania robót
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

• odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu.

Odbiór częściowy dotyczy robót zanikających.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące materiały:
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym

• protokoły wszystkich odbiorów częściowych

• protokół wszystkich prób i badań wykonanych zgodnie

• świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• zgodność wykonania z warunkami technicznymi  oraz ewentualnymi zapisami  dotyczącymi zmian i

odstępstw od warunków technicznych
• protokoły z obiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcie usterek

• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia

• protokoły z przeprowadzonych prób i badań.

Przepisy związane.

1 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.    

2 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

3 PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Wymagania ogólne.

4 PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Rury.
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5 PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Kształtki.

6 PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Zawory i wyposażenie
pomocnicze.

7 PN-EN 1452-6:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Przydatność do stosowania w
systemie.

8 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi.
Ciśnienia i temperatury.

9 PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.

10 PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

11 PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

12 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

13 PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

14 PN-81/B-10700.04 Przewody wody zimnej i ciepłej z rur polichlorku winylu i polietylenu.
Wymagania i badania przy odbiorze.

15 PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.

16 PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kody barw rozpoznawczych dla
przesyłania czynników.

17 PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.

18 PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19 PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

20 PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

21 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

22 PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

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

24 PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.

25 PN-EN 442-2:1999
A1:2002

Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.

26 PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności.

27 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

28 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

29 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.

30 PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych.

31 PN-B-76002:1976 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych
blaszanych. 

32 PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.

33 PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

Roboty remontowe [kod CPV 45453000-7]

• demontaż rur i grzejników w kuchni i zapleczu kuchennym,

• demontaż instalacji wodnej i kanalizacyjnej w kuchni i zapleczu kuchennym,

• rozbiórka posadzki i wymiana głównego poziomu kanalizacyjnego,

• załadunek i wywóz na złomowisko i wysypisko.

UWAGA.

Przed analizą specyfikacji technicznej wykonawca musi zapoznać się  z przedmiarem robót.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

103

 


