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ST-0 –WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna –wymagania ogólne odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania „Przebudowy pomieszczeń II piętra oraz 
przebudowy części przyziemia i piętra I Szkoły Podstawowej w Antoniowie”    
tj.: 

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NIEUŻYTKOWANYCH W PRZYZIEMIU  
I POMIESZCZEŃ SPOTKAŃ NA PRZEDSZKOLE JEDNOODDZIAŁOWE  

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy jako załącznik zawierający zbiór wymagań  
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych obejmujący w szczególności 
wymagania materiałowe, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac.  
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi:  
 
SST-1 Roboty rozbiórkowe              CPV 45100000- 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki  
                                                                                     obiektów budowlan ych; roboty ziemne 
                                                         CPV 45111100-9  
                                                         CPV 45111220-6 
SST-2 Roboty ogólno budowlane    CPV 45210000-2 Rob oty budowlane w zakresie budynków 
                                                         CPV 45400000-1 Roboty wyko ńczeniowe w zakresie 
                                                                                     obiektów budowlan ych 
                                                         CPV 45410000-4 Tynkowanie 
                                                         CPV 45421100-5 Instalowanie okien i drzwi, i podobnych  
                                                                                      elementów 
                                                         CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
                                                         CPV 45431000-7 Kładzenie płytek 
                                                         CPV 45431200-9 Kładzenie glazury 
                                                         CPV 45430000-5 Kładzenie wykładzin elastyczny ch 
                                                         CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
 
SST-3 Roboty w zakresie instalacji CPV 45330000-6 I nstalowanie centralnego ogrzewania 
                                                            CPV 45330000-9 Roboty instalacji wodno-kan aliz. i sanit. 
 
SST-4 Roboty w zakresie układania przewodów instalacji ele ktrycznych, monta żu opraw   
           oświetleniowych, osprz ętu, urz ądzeń i odbiorników energii elekt., pomiary elektryczne.  
                                                         CPV 45300000-0 
                                                         CPV 45310000-3 
 
SST-5 Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
                                                         CPV 45400000-1 
1.3.Zakres Robót obj ętych ST  



Roboty budowlane będące przedmiotem projektowanej inwestycji w istniejącym budynku obejmują: 
Roboty rozbiórkowe  

 wyburzenie ściany gr.25 cm w pomieszczeniu 0/4,  
 wyburzenie ściany gr.12 cm w pomieszczeniami 0/4, 
 wyburzenie ścianek działowych pomieszczeń 0/12, 
 wyburzenie ścianki wygradzającej pomieszczenie 0/2 i 0/5 , 
 wykucie otworu drzwiowego w pomieszczeniu 0/11, 
 wykucie otworu okiennego w pomieszczeniu 0/10, 
 wykucie otworu pod drzwi balkonowe w pomieszczeniu 0/4, 
 demontaż istniejących misek ustępowych i umywalek w ubikacjach wg rzutu inwentaryzacji,  
 demontaż zlewozmywaków wg rzutu inwentaryzacji , 
 demontaż istniejących opraw oświetleniowych,    
 wykucie otworu w posadzce pod fundament słupa, 
 wykucie otworów w ścianie zewnętrznej pod montaż wentylacji grawitacyjnej, 
 skucie posadzek z płytek posadzkowych wg rzutu inwentaryzacji,  
 skucie płytek ściennych w pomieszczeniu socjalnym i ubikacjach wg rzutu inwentaryzacji, 
 rozbiórka schodów zewnętrznych murowanych przy wejściu do klubu mniejszości, 
 rozbiórka schodów zewnętrznych metalowych przy wejściu do pomieszczeń szkolnych 

nieużytkowanych. 
Roboty projektowane  

 wykonanie fundamentu pod słup w pomieszczeniu 0/4, 
 wylanie słupa żelbetowego pod belkę w pomieszczeniu 04, 
 wylanie belki żelbetowej w pomieszczeniu 04, 
 założenie nadproży w ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu 04, 
 wymurowanie ścianek działowych wygradzających pomieszczenia 0/4, 07, 0/8, 0/6, 
 wymurowanie ścianek działowych wygradzających pomieszczenia 0/4, 0/3,  
 wymurowanie ścianek działowych wygradzających pomieszczenia 0/12, 0/10, 0/11, 0/13 i 

0/14, 
 założenie nadproży w ścianie zewnętrznej nad otworem okiennym w pomieszczeniu 0/10,  
 założenie nadproży w ścianie zewnętrznej nad otworem drzwi balkonowych w pomieszczeniu 

0/4, 
 założenie nadproży nad otworami drzwiowymi w ściankach działowych,  
 tynki wewnętrzne,  
 naprawa tynków zewnętrznych po wykonaniu otworów, 
 przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek z płytek posadzkowych w ubikacjach, w 

pomieszczeniach zaplecza kuchennego, w pomieszczeniu pielęgniarki, 
 wykonanie gładzi na ścianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach,   
 obłożenie ścian płytkami ściennymi w ubikacjach, pomieszczeniach zaplecza kuchennego,   
 wykonanie posadzek z płytek podłogowych w ubikacjach, zapleczu kuchennym, wiatrołapie,   
 wykonanie podsadzek z wykładziny PVC w pozostałych pomieszczeniach , 
 montaż okna w ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu 0/10, 
 montaż drzwi balkonowych w ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu 0/4, 
 montaż przegrody ściennej przeszklonej z drzwiami wygradzającej pomieszczenie 0/1, 0/3, 
 montaż drzwi wewnętrznych,  
 malowanie pomieszczeń wszystkich , 
 montaż kabin systemowych dla przedszkoli w ubikacji dzieci,  
 wykonanie okładzin ściennych w wiatrołapie z tynków sylikatowych,    
 montaż parapetów okiennych zewnętrznych i wewnętrznych, 
 montaż przewodów wentylacji grawitacyjnej, 
 wykonanie schodów zewnętrznych wejścia do przedszkola, schodów wyjścia 

ewakuacyjnego, pochylni dla osób niepełnosprawnych. 
Roboty sanitarne: 

 wykonanie prac uzupełniających w zakresie rozprowadzenia instalacji wodociągowej, 
 wykonanie prac uzupełniających w zakresie rozprowadzenia instalacji kanalizacyjnej, 
 montaż podejść pod projektowane odbiorniki instalacji wod-kan, 
 montaż armatury wod-kan, 

 
Roboty w zakresie instalacji grzewczej 

 wykonanie prac uzupełniających w zakresie rozprowadzenia instalacji grzewczej, 



 montaż podejść pod projektowane grzejniki, 
 montaż grzejników. 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznej 
 wykucie otworów i bruzd dla projektowanej instalacji elektrycznej, 
 montaż punktów świetlnych i innego wyposażenia.   

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności z a spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
1.4. Podstawowe okre ślenia w ST 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych.  
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego.  
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,  
nadbudowę obiektu budowlanego.  
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
Pozwolenie na budow ę– decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, książka obmiarów. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót.  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja  
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi 
oraz Dokumentacją Projektową. Człowiek lub grupa ludzi działająca w imieniu Zamawiającego. 
Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy,  
Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, 
Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi 
Polskim i Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym  
dla danego zagadnienia 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przedmiarami robót i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robót wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST i przedmiarów robót. 
Z uwagi że, jest to budynek szkoły który, w której przez określony czas prowadzone są zajęcia 
szkolne, należy opracować plan prowadzenia prac i zabezpieczenia terenu szkoły. Wykonawca 
będzie ściśle współpracował z dyrekcją szkoły w celu uzgodnienia harmonogramu prac. Wykonawcy 
przekazywane będzie sukcesywnie całość placu budowy lub częściowo po uprzednim uzgodnieniu.  
  
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja projektowa – projekt budowlano-wykonawczy będący w posiadaniu Zamawiającego 
załączony do niniejszej specyfikacji. 



1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i przedmiary robót stanowią wspólną całość,  
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. Dane określone w Dokumentacji Projektowej, ST i przedmiarach robót 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 bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne                            
z Dokumentacją Projektową, ST i przedmiarami robót. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, ST lub  
przedmiarami robót i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie  
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie robót.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne 
działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 
1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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. 
1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. Wykonawca 
zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
1.5.8 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Plan BIOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty końcowego odbioru robót przez Zamawiającego. 
1.6. Informacje o terenie budowy 
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, instalacja grzewcza, zimnej wody                             
i kanalizacji sanitarnej. Inwestycja użyteczności publicznej. 
1.6.1.Organizacja placu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
-utrzymania porządku na placu budowy; 
-składowania materiałów z rozbiórki i elementów budowlanych w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym; 
-utrzymania w czystości na placu budowy, 
-pomieszczenie nie podlegające przebudowie a będące wykorzystywane do celów innych 
wykonawca zostawi w nie gorszym stanie niż przed przyjęciem.  
 
2. MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE 
2.1. Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie materiały i wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających zaprojektowanej i zrealizowanej 
inwestycji budowlanej spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy 



Prawo budowlane– dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania                       
w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art.10 ustawy 
Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub  
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały, których Wykonawca 
użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo 
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie                  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
2.2. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nieposiadające świadectw potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy na jego koszt. Każdy rodzaj robót, w którym zostaną zastosowane 
materiały nieposiadające świadectw potwierdzających ich odpowiednią jakość, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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 właściwości do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1.Warunki ogólne 
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 ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST 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 dokumentacja kosztorysowa lub ST 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. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizację umowy mogą być 
niedopuszczone do realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 
środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
4.ŚRODKI TRANSPORTU 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan 
dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym 
Umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wła ściwo ści wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich  
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, przedmiarami robót, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 



realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości. 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
6.4. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiającego i Wykonawcy w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy. 
Ponadto dokumentami budowy są: 
-dokumentację powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
-protokoły badań i sprawdzeń,  
-atesty i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia potwierdzone przez kierownika budowy i 
inspektora nadzoru inwestorskiego,  
-świadectwa i certyfikaty jeżeli będą wymagane odbiory przez sanepid, straż pożarną, inspekcje 
pracy,  
-karty gwarancyjne, 
-kosztorysy powykonawcze, 
-inne dokumenty niezbędne dla prawidłowego rozliczenia inwestycji, itp. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z projektem i SST.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub  
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
7.3. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. Długości                          
i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż 
linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
7.4. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. 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 Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 



a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy robót, 
8.2.Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora. Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
8.3. Odbiór ko ńcowy 
Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora  
i Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru końcowego                 
w odniesieniu do robót, zgodnie z Umową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 
końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
-protokoły badań i sprawdzeń,  
-atesty i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia potwierdzone przez kierownika budowy                 
i inspektora nadzoru inwestorskiego,  
-dziennik budowy,  
-jeżeli będą wymagane odbiory przez sanepid, straż pożarną, inspekcje pracy,  
-karty gwarancyjne, 
-kosztorysy powykonawcze. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 
2. Prawo budowlane -ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwi 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.; 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.                   
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                        
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
 
SST-1 -ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych dla zadania w ramach projektu. 
1.2. Zakres robót obj ętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

 wyburzenie ściany gr.25cm w pomieszczeniu 0/4,  
 wyburzenie ściany gr.12cm w pomieszczeniami 0/4, 
 wyburzenie ścianek działowych pomieszczeń 0/12, 
 wyburzenie ścianki wygradzającej pomieszczenie 0/2 i 0/5 , 
 wykucie otworu drzwiowego w pomieszczeniu 0/11, 
 wykucie otworu okiennego w pomieszczeniu 0/10, 
 wykucie otworu pod drzwi balkonowe w pomieszczeniu 0/4, 



 demontaż istniejących misek ustępowych i umywalek w ubikacjach wg rzutu inwentaryzacji,  
 demontaż zlewozmywaków wg rzutu inwentaryzacji , 
 demontaż istniejących opraw oświetleniowych,    
 wykucie otworu w posadzce pod fundament słupa, 
 wykucie otworów w ścianie zewnętrznej pod montaż wentylacji grawitacyjnej, 
 skucie posadzek z płytek posadzkowych wg rzutu inwentaryzacji,  
 skucie płytek ściennych w pomieszczeniu socjalnym i ubikacjach wg rzutu inwentaryzacji. 

Zakres prac rozbiórkowych na zewnątrz obiektu: 
 rozbiórka schodów zewnętrznych, murowanych, obłożonych płytkami, 
 rozbiórka schodów metalowych wraz balustradami. 

1.3. Ogólne wymagania dotycz ące wykonanie robót: 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Roboty rozbiórkowe prowadzić w sposób 
niepowodujący uszkodzenia elementów nieremontowanych. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia 
lub obniżenia wartości wykonawca dokona wymiany lub naprawy uszkodzonego elementu. 
Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują 
usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub 
wskazaniami Inspektora Nadzoru.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 
przez inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 
bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez 
Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy. 
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi 
wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi. 
 
SST-2  ROBOTY BUDOWLANO-WYKO ŃCZENIOWE   
 
 CPV 45421100-5 Instalowanie okien i drzwi, i podob nych elementów 
 CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
 CPV 45431000-7 Kładzenie płytek 
 CPV 45431200-9 Kładzenie glazury 
 CPV 45430000-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
 CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlano-wykończeniowych dla zadań: 

 wykonanie fundamentu pod słup w pomieszczeniu 0/4, 
 wylanie słupa żelbetowego pod belkę w pomieszczeniu 04, 
 wylanie belki żelbetowej w pomieszczeniu 04, 
 założenie nadproży w ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu 04, 
 wymurowanie ścianek działowych wygradzających pomieszczenia 0/4, 07, 0/8, 0/6, 
 wymurowanie ścianek działowych wygradzających pomieszczenia 0/4, 0/3,  
 wymurowanie ścianek działowych wygradzających pomieszczenia 0/12, 0/10, 0/11, 0/13 i 

0/14, 
 założenie nadproży w ścianie zewnętrznej nad otworem okiennym w pomieszczeniu 0/10,  
 założenie nadproży w ścianie zewnętrznej nad otworem drzwi balkonowych w pomieszczeniu 

0/4, 
 założenie nadproży nad otworami drzwiowymi w ściankach działowych,  
 tynki wewnętrzne,  
 naprawa tynków zewnętrznych po wykonaniu otworów, 
 przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzek z płytek posadzkowych w ubikacjach, w 

pomieszczeniach zaplecza kuchennego, w pomieszczeniu pielęgniarki, 
 wykonanie gładzi na ścianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach,   



 obłożenie ścian płytkami ściennymi w ubikacjach, pomieszczeniach zaplecza kuchennego,   
 wykonanie posadzek z płytek podłogowych w ubikacjach, zapleczu kuchennym, wiatrołapie,   
 wykonanie podsadzek z wykładziny w pozostałych pomieszczeniach, 
 montaż okna w ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu 0/10, 
 montaż drzwi balkonowych w ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu 0/4, 
 montaż przegrody ściennej przeszklonej z drzwiami wygradzającej pomieszczenie 0/1, 0/3, 
 montaż drzwi wewnętrznych,  
 malowanie pomieszczeń wszystkich , 
 montaż kabin systemowych dla przedszkoli w ubikacji dzieci,  
 wykonanie okładzin ściennych w wiatrołapie z tynków sylikatowych,    
 montaż parapetów okiennych zewnętrznych i wewnętrznych, 
 montaż przewodów wentylacji grawitacyjnej, 
 wykonanie schodów zewnętrznych wejścia do przedszkola, schodów wyjścia 

ewakuacyjnego, podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 
Na zewnątrz obiektu: 

 wykonanie schodów zewnętrznych wyjścia ewakuacyjnego z sali zajęć przedszkola, 
 wykonanie schodów zewnętrznych i podjazdu, 
 montaż poręczy podjazdu i schodów zewnętrznych. 

1.1.1. Instalowanie okien i drzwi, i podobnych elem entów. 
 wymagania dotyczące wykonania montażu i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej. 

1.1.2. Kładzenie płytek i glazury. Kładzenie wykład zin elastycznych 
 wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robot wykładzinowych i okładzinowych, 
 roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie  pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni 
element warstw podłogowych oraz pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią 
warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów. 

 specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych                
z mieszanek przygotowanych fabrycznie, 

 zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych                           
i zewnętrznych, oraz ich odbiory, 

 specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według 
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.1.3. Roboty malarskie 
 wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na 

zewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną, 
 specyfikacja (SST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego                              

i antykorozyjnego oraz obejmuje wykonanie czynności: przygotowanie podłoża i 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 i zewnętrznych powierzchni 
obiektów oraz ich odbiorów. 

1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
1.2.1.Instalowanie okien i drzwi, i podobnych eleme ntów. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
- montażu okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w pomieszczeniu sali zajęć 
(po.0/4) 
- montażu ślusarki aluminiowej i stalowej drzwiowej, 
- montażu stolarki drzwiowej drewnopochodnej wraz z drewnianymi ościeżnicami, 
- montażu kabin sanitarnych systemowych (pom.0/5). 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.  
Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. 
Mogłbyć to powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku) 
zamykająca od góry otwór. 



Ościeżnica - rama wykonana z drewna, PCV, metalu osadzona w ościeżu (drzwiowym albo 
okiennym). Do niej na zawiasach montuje się skrzydła drzwiowe lub okienne. 
1.2.2. Kładzenie płytek i glazury. Kładzenie wykład zin elastycznych. 
Roboty należy wykonywać na podstawie opracowanego projektu. 
Powinien on uwzględniać: 

 materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
 lokalizację i warunki użytkowania, 
 rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. 

W projekcie powinny być zawarte: 
 wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy,                          

z wyszczególnieniem materiałów do napraw, 
 specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na 

odpowiednie dokumenty, 
 odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
 sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin                       

i sposobu wykończenia, 
 kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
 wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 
 zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 

Przez dokumentację powykonawczą robot wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie               
z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robot z naniesionymi 
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas 
wykonywania robot. 
1.2.3. Roboty malarskie 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”  
Podło że 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 rozcie ńczalne wod ą – 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. 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące 
robót podano w części ogólnej specyfikacji.  
 
 
 
 



2. MATERIAŁY  
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części 
ogólnej specyfikacji technicznej.  
2.2.Materiały budowlane.  
2.2.1.Roboty ogólno— budowlane: 

 beton B-10, B-15, B-20, zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne oraz bloczki 
Porotherm dla każdej partii materiału producent betonu wystawi zaświadczenie o jakości 
betonu zawierające: charakterystykę betonu, wyniki badań kontrolnych o wytrzymałości 
betonu na ściskanie, wyniki badań dodatkowych cech betonu, datę produkcji betonu. Beton 
powinien być zgodny zPN-EN206-l.  

 stal zbrojeniowa A-III (34GS), A-0 (StOS); dla każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia 
konstrukcji dostawca "wystawia zaświadczenie o jakości; każdą partię stali i siatek 
zbrojeniowych należy poddać kontroli na zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem 
w zakresie asortymentu, dymensji i jakości,  

 dostarczoną na budowę partię materiału należy poddać badaniom laboratoryjnym w 
przypadku, gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości 
do jej właściwości technicznych.  

 stal zbrojeniowa powinna odpowiadać PN-EN 45014 i PN - EN 10204  
 stosowane materiały powinny mieć zaświadczenia o jakości zgodnie z PN-EN-45014 oraz 

PN-EN 10204,  
 drut stalowy Ø1,0-1,8 mm, 
 drut okrągły Ø0,5-0,55 mm, 
 siatka stalowa zbrojeniowa 15x15 Ø4,5 mm,  
 pręty okrągłe żebrowane Ø16-28 mm, 
 pręty stalowe do zbrojenia betonu Ø7 mm, 
 cegła pełna, budowlana,  
 pustaki ścienny Porotherm 11,5 P+W, 
 pustak ścienny Porotherm 25 P+W, 
 nadproża żelbetowe typu L-19,  
 tynki wewnętrzne zwykłe kat. III (warunki normowe określa PN-90/B-14501),  
 podokienniki prefabrykowane wewnętrzne o grubości min.20 mm (kolorystykę należy 

uzgodnić z użytkownikiem), 
 farba emulsyjna akrylowa do malowania wewnątrz pomieszczeń, 
 kratki wentylacyjne PVC 14x14 cm z żaluzją, 
 parapety wewnętrzne, 
 kostka brukowa betonowa gr.8 cm, 
 słupki betonowe palisady,  
 balustrada i słupki ze stali nierdzewnej, 
 sadzonki tui.  

2.2.2. Monta ż stolarki okiennej i drzwiowej 
Ogólne wymagania dotyczące pozyskiwania, składowania i przechowywania do czasu montażu 
stolarki podano w wymaganiach ogólnych. 
Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną, wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi, zgodną z dokumentacja techniczną.  
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru oraz musi byc zgodna z projektem. Wyroby do momentu wmontowania powinny 
posiadać opakowanie producenckie, z informacją o rodzaju i jakości wyrobu, aprobatą                                  
i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny posiadać trwałe i nie uszkodzone 
powłoki malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamknięcia zgodne z Projektem i aprobatami dla 
poszczególnych wyrobów. Każdy wbudowywany wyrób powinien posiadać wszystkie wymagane 
aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania w budownictwie Nie dopuszcza się 
stosowania wyrobów uszkodzonych i nie posiadających oryginalnych opakować. Do każdego 
wyrobu musi być dołączona producencka instrukcja montażu i dedykowane przez Producenta 
elementy mocujące w wystarczającej wg instrukcji liczbie. Materiały uszczelniające: pianki, silikony 
powinny posiadać ww. dokumenty dopuszczające oraz nie przekroczyć daty przydatności do użytku, 
podanej na opakowaniu. 
Elementy drobne takie jak parapety systemowe, klamki, nie znajdujące się w opakowaniu 
producenckim powinny mieć nieuszkodzone powłoki wykończeniowe, parapety nie mógł być 
zwichrowane, pogięte itp. Przechowywanie poszczególnych elementów zgodnie z instrukcją 
producenta. 



Wymagania materiałowe.Okna.  
 system profili PCV – pięciokomorowe, wzmocnione, 
 współczynnik przenikania ciepła dla okna Umax=1,1 W/m2K, 
 współczynnik izolacyjności akustycznej Rw<32dB, 
 kolor profili okiennych- biały, 
 skos krawędzi ramy i skrzydła 150 umożliwiający spływ wody, 
 parapety wewnętrzne z komorowego PCV w kolorze białym, 
 parapety zewnętrzne z blachy powlekanej gr.0,55 mm w kolorze brązowym, 
 stolarka okienna z podziałem jak w istniejących (pola dolne i górne), pola dolne rozwieralne, 

przynajmniej jedno pole dolne rozwieralno-uchylne, z funkcją mikrowentylacji; pola górne 
uchylne,  

 okna osadzane będą w nowych otworach. 
Wymagania materiałowe. Drzwi - ogólnie.  
UWAGA!  
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji lub złożeniem zamówienia do producenta drzwi, 
zobowiązany jest do sprawdzenia szczegółowych wymiarów drzwi ujętych w projekcie. 
Pierwszeństwo przed dokumentacją projektową ma obmiar z natury. Wszelkie następstwa błędnych 
wymiarów drzwi obciążają wykonawcę. 
Wymagania materiałowe. Drzwi aluminiowe. 

 drzwi profilowe o konstrukcji aluminiowej na szerokich profilach komorowych, profil ciepły ty 
 typu PONZIO NT 52 w kolorze naturalne aluminium, 
 kształtowniki wykonane ze stopu aluminium. 
 właściwości mechaniczne kształtowników powinny być zgodne z PN-EN755-2-2001, a 

odchyłki od wymiarów zgodne z PN-EN12020-2-2004, 
 kształtowniki w drzwiach zewnętrznych ocieplone - z przekładką termiczną, 
 kształtowniki zabezpieczone powłoką poliestrową proszkową, odporność powłoki na korozję 

wg PN-76/h-0406/02;  
 przeszklenia szkłem P-4 /drzwi zewnętrzne/, szkłem P-2 /drzwi wewnętrzne/ – 

rozmieszczenie według rzutów, 
 współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych Umax=1,5 W/m2K, 
 kolor profili drzwiowych zewnętrznych- brązowy, 

Wymagania materiałowe. Kabiny sanitarne.  
Kabiny sanitarne systemowe z płyt laminowanych, wykonane fabrycznie (wysokość przegród – 210 
cm) przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, 

 elementy kabin wykonane z płyt wiórowych pokrytych laminatem HPL o gr. 3 cm, 
 konstrukcja kabin wzmocniona, 
 drzwi i ścianki muszą posiadać prześwit 15 cm nad posadzki, 
 wyposażenie według zestawienia PT. 

Wymagania materiałowe. Inne wyroby i materiały 
Elementy mocujące: 

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

Elementy podporowe i dystansowe: 
 klocki, belki drewniane, 
 podkładki, kątowniki stalowe. 

Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz 
kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 
Kontrolne badania właściwości wyrobów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm 
dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata techniczna". 
Materiały mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odstępstw od projektu, 
 są właściwie opakowane i oznakowane, 
 spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
 posiadają certyfikat zgodności. 
 przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone. 

 
 
 



Roboty przygotowawcze 
Przed montażem drzwi należy przygotować elementy budowlane otworu drzwiowego zgodnie                    
z wytycznymi technologicznymi producenta drzwi p-poż. Przed rozpoczęciem robót związanych                  
z wbudowaniem stolarki drzwiowej należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w  miejscu 
osadzenia i ocenić, czy zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania robót. Nie należy 
rozpoczynać robót w przypadku: 

 niemożności właściwego połączenia wyrobu z elementami obiektu za pomocą części 
złącznych, 

 nasuwających się wątpliwości odnośnie przejęcia przez elementy budowlane obciążeń, jakie 
wystąpią po osadzeniu wyrobu, 

 braku możliwości mocowania do konstrukcji obiektu, 
 odchyłek otworu drzwiowego przekraczających dopuszczalne podane przez producenta. 

Wszystkie usterki należy usunąć i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Osadzanie drzwi 
Montaż drzwi p-poż wykonać zgodnie z instrukcją producenta, akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru. 
Montaż drzwi prowadzić pod nadzorem pożarowym uprawnionych osób. Wszystkie materiały 
uszczelniające muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie                        
w ochronie przeciwpożarowej. Po zamontowaniu sprawdzić działanie przy otwieraniu i zamykaniu, 
działanie drzwi i zamków. 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę  
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 
przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym 
zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu 
dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Warunki monta żu drzwi 

 montaż drzwi na kołki rozporowe (kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, 
gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży dostosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym 
(progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych), 

 uszczelnienie drzwi pianką montażową, 
 obcięcie wystającej poza profile pianki, 

Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 
plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od : 

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
miedzy ościeżem, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwie dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po 
całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
2.2.4.Kładzenie płytek i okładzin ściennych  
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
• PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E≤3%. Grupa B I. 
• PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E≤6%. Grupa B IIa. 
• PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E≤10%. Grupa B IIb. 



• PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III.  
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 twardość. 
 
- terrakota 30x30cm, płytki glazurowane 15x20 cm,  
- dostarczoną na budowę partię w/w płytek należy poddać badaniom laboratoryjnym w przypadku, 
gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości, co do jej  własności 
technicznej,  
- gres antypoślizgowy, mrozoodporny, ryflowany na schodach zewnętrznych  
- dostarczoną na budowę partię w/w płytek należy poddać badaniom laboratoryjnym w przypadku, 
gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości, co do jej własności 
technicznej, 
Kompozycje klej ące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać 
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

 listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
 środki ochrony płytek i spoin, 
 środki do usuwania zanieczyszczeń, 
 środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonow 
i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
2.2.5. Kładzenie wykładzin elastycznych. 
Wykładzina homogeniczna PCV Tarkett Optima lub równoważna: 
Specyfikacja techniczna: 

 grubość całkowita : 2mm 
 waga całkowita :  2800g/m2  
 grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P 
 odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna 
 oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna 
 klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1 
 właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9 
 właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV 
 odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6 
 odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność 
 odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala 

na rozwój, 
 kolory : 30 kolorów. 

Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

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

 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych, szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych, 

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

Przystąpienie do robot wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 
konstrukcji budynku. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +50C                 
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny i okładziny 
należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
 



Wykonanie wykładziny. Podło ża pod wykładziny. 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
• podkłady związane z podłożem – 25 mm 
• podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 
• podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej                     
i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni 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 rożnych rodzajów wykładzin. 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 wykładzin 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. 
Wykonanie wykładzin 
Wykładzina TARKETT OPTIMA 
Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W 
celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się stosowanie 
mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów przeznaczonych do 
stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. 2-5mm. 
Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te 
rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. 
Podłożą te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż 
wykładzin zgodnie z fachowymi regułami powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o 
wartości około +18°C jak równie ż w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna 
wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. Do 
montażu wykładzin PCV TARKETT OPTIMA powinien być stosowany klej dyspersyjny. Należy 
używać kleju  zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny należy łączyć przy pomocy 
sznura spawalniczego Tarkett. 
Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość 
wywinięcia na ścianę 10cm. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu 
wykładzin Tarkett znajdującej się na stronie internetowej producenta. 
Wykonanie okładzin. Prace przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót 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 wykładzina zawierająca określone w dokumentacji 
wzory lub składająca się z rożnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z 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 klej ąca 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 płytek.  
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 mikro ruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod 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. 
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.  
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się                              
z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i 
niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
Wykonanie okładzin. Podło ża pod okładzin ę. 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
• ściany betonowe 
• otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
• płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robot 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 ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących 
na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot 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 rożnego 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. Wybor 
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 klej ąca powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 
Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji 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. 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 „mikro ruchami” 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. 
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 wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się                                
z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny.  



Płaskie spoiny 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 stawianym im 
wymaganiom.  
Impregnowane mogą być także płytki. 
2.2.6.Roboty malarskie: 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym              
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
- farby na spoiwach: - żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
                                 - żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
                                 - mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej  
                                   lub suchych mieszanek do zarobienia wodą, 
                                 - mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 
                                   które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
- lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
- farby na spoiwach: – rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
                                 – mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek  
                                    do  zarobienia wodą, 
                                 – mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 
                                    które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 
- farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych, 
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
 
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. 
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. 



3. SPRZĘT, NARZĘDZIA I MASZYNY . 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, narzędzi i maszyn podano w ST „Wymagania ogólne” 
3.1. Roboty ogólno-budowlane 
Do wykonania robót budowlano-montażowych Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania ca najmniej z poniższego sprzętu:  
- do robót budowlanych: koparka przedsiębierna o pojemności łyżki min. 0,25 m3, , zagęszczarka do 
gruntu, samochód samowyładowczy, spawarka wirująca, i inne,  
- wyciąg przyścienny  
- do robót wykończeniowych: agregat tynkarski, miksokret, rusztowania zewnętrzne rurowe                         
o wys. do 10 m wraz z osłonami z siatek, system urządzeń wewnętrznych, standardowy zestaw 
elektronarzędzi. 
3.2.  Stolarka okienna i drzwiowa 
Roboty można wykonać ręcznie lub (i) z użyciem specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca obowiązany jest używać takich narzędzi jakie wynikają z Instrukcji montażu, 
które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót, oraz bądź 
przyjazne dla środowiska. 
Przy demontażu i montażu drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzia, elektronarzędzia i 
sprzęt do: 

 wykucia z muru istniejącej stolarki okiennej, drzwiowej i bram 
 sprawdzenia wymiarów i płaszczyzn, 
 wykucia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien i drzwi w ościeżach, 
 uszczelnienia i izolacji drzwi, 
 wykończenia ościeży. 

3.3.Sprzęt i narz ędzia do wykonywania glazury i okładzin 
Do wykonywania robot wykładzinowych 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 mmm 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. 

3.4. Kładzenie wykładzin elastycznych 
Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt materiału. 
Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. 
Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań 
użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu 
technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poż w czasie użytkowania sprzętu. Sprzęt 
jeśli tego wymaga powinien posiadać certyfikat B. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność 
odpowiednich dokumentów. 
3.5. Roboty malarskie 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 pędzle i wałki, 
 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

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

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzętu wraz z określeniem jego parametrów należy dokonać w 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
 
 
 



4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót . 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej.  
5.2. Roboty ogólno-budowlane 
5.2.1. Roboty ziemne  
- roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz 
PN- 68/B-06050 oraz innymi związanymi, obowiązującymi Polskimi Normami,  
- Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do robót wykonać analizę gruntu celem 
potwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową, 
- Wykonawca ma obowiązek takiego i wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchni gruntu 
nadać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie  
- wykopy wykonywane bezpośrednio przed realizacją następnych robót fundamentowych  
- odsłonięcie gruntu pod fundamentami warstwą betonu podkładowego B-10  
- zasypanie wykopów gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadków budowlanych zanieczyszczeń, 
zagęszczanie warstwami co 30 cm,  
- niezbędne odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być uzasadnione zapisem                          
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny.  
5.2.2.Roboty betonowe 
Zalecenia ogólne: 
Przed przystąpieniem do układania betonu, należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być 
równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły,                 
z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg dokumentacji projektowej. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-
65/B-06251. 
Betonowanie: 
a) podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do podawania mieszanek betonowych stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania 
betonu należy sprawdzić zgodność rzędnych z projektem. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8 m). 
b) zagęszczenie betonu: 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5 - 8 cm                
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym 
wyjmować powoli wstanie wibrującym, 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. 
c) przerwy w betonowaniu: 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. Jeżeli wymaga 
tego projekt, w przerwach roboczych stosować taśmy uszczelniające lub dylatacje wg wskazań 
projektu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym poprzez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego 
- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grub. 5 mm.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku 
przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu trzech godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.  
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż +20°C, to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 



 
d) pobrania próbek i badania: 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz przechowywanie 
wszystkich wyników badań, dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu, 
Wyniki powyższych badań powinny spełniać wymagania w w/w normie. 
e) warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu: 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż+5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszymi chłodami. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach, 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili ukł adania i zabezpieczenie uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie przynajmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej                      
w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż +35°C. Przy przewidywaniach spadków 
temperatury poniżej 0°C, w okresie twardnienia betonu, nale ży wcześniej podjąć działania 
organizacyjne, pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
f) pielęgnacja betonu: 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem lub nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C nale ży nie później niż po 24 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (polewanie wodą co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze wyższej niż +15°C i 
wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w ciągu dnia i co najmniej raz 
w ciągu nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Przy temperaturze poniżej +5°C betonu 
nie polewać. 
Kontrola jako ści robót: 
Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy betonu oraz 
rzędne wierzchu elementu betonowego. 
Skład mieszanki należy każdorazowo oznaczać laboratoryjnie dla uzyskania parametrów: 
- jakość kruszywa, cementu i wody 
- maksymalna gęstość mieszanki. 
Należy sprawdzić klasę betonu przez pobranie próbek oraz wykonanie badań wytrzymałości na 
ściskanie. 
a) wytrzymałość na ściskanie: 
Dla określenia wytrzymałości betonu należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne                       
w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż:  
-1 próbka na 100 zarobów  
-1 próbka na 50 m3 betonu 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek na partie do ilości 3 wymaga zgody 
Inżyniera) 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 
i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej 
wykażą wytrzymałość niższą od przewidywanej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić 
badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy 
uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. Dopuszcza się pobieraniem dodatkowych 
próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym niż 28 dni. 
Deskowania: 
a) wymagania ogólne: 
Rusztowanie podtrzymujące deskowanie do betonu powinno być wykonane w taki sposób, aby 
mogło przenosić obciążenia wywołane: 
- masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych 
- masą układanej mieszanki betonowej, z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od rzucanej lub 
opuszczanej mieszanki w trakcie jej zagęszczania 
- masą zbrojenia konstrukcji 
- masa robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych. 



Odbiór robót: 
a) zgodność robót z projektem i specyfikacją: 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inżyniera Budowy. 
b) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inżyniera 
Budowy w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną. 
c) odbiór końcowy: 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera Budowy w Dzienniku 
Budowy zakończenia robót betoniarskich i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót. 
5.2.3. Zbrojenie 
Sprzęt i urz ądzenia techniczne: 
Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane następujące 
urządzenia: 
- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów 
dostarczanych w odcinkach prostych, 
- urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 
- urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych, 
- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych, 
Urządzenia do cięcia i gięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i gięcie 
może być wykonane na prętach o średnicy nie większej niż 20 mm. Zbrojarnie powinny być 
wyposażone w urządzenia do transportu poziomego i pionowego. Zbrojarnie wytwarzające siatki                 
i szkielety zbrojeniowe zgrzewane powinny być wyposażone w: 
- zgrzewarki elektryczne punktowe jedno- lub wielopunktowe 
- zgrzewarki elektryczne punktowe jedno- lub wielopunktowe 
- zgrzewarki elektryczne doczołowe 
- agregaty spawalnicze 
- piece do suszenia elektrod 
- pojemniki do przechowywania wysuszonych elektrod 
Wymagania dotycz ące przygotowania zbrojenia: 
Należy zwrócić szczególną uwagę na warunki pracy w zbrojarniach i stosowanie odpowiednich 
środków ochrony osobistej pracowników, ze względu na występowanie gwałtownych reakcji ze 
strony obrabianego materiału (odpryski, rozpryski gorącego metalu itp.). Zbrojarnia powinna być 
wyposażona w sprzęt i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie robót zgodnie z 
wymaganą technologią produkcji zbrojeń.  
Zbrojarnie powinny być podzielone na następujące stanowiska: 
- prostowanie prętów dostarczonych w odcinkach prostych, 
- cięcia i gięcia prętów, 
- zgrzewania i spawania prętów- montażu zbrojeń 
Poza tym w zbrojami powinien znajdować się odpowiednio wyposażony skład stali, zapewniający 
łatwy dostęp do wszystkich asortymentów prętów oraz składowisko gotowych zbrojeń. 
Przygotowanie zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinno być wykonane w specjalnych 
pomieszczeniach, zabezpieczonych od czynników atmosferycznych. 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej: 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu w projekcie przewidziano stosowanie prętów ze stali klasy A-0 
gatunku StOS i klasy A-III gatunku 34GS. 
Kontrola jako ści: 
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normach 
państwowych, w przypadku ich braku - w świadectwach ITB. W zależności od średnicy prętów i 
klasy stali pręty powinny być dostarczone w postaci kręgów lub wiązek prętów prostych i mieć 
zaświadczenie o jakości (atest hutniczy), wydawane na żądanie zamawiającego. Gdy takiego 
zaświadczenia nie ma lub nasuwają się wątpliwości co do jakości stali na podstawie oględzin albo 
stal pęka przy gięciu, stal należy poddać badaniom laboratoryjnym. 
Przygotowanie pr ętów zbrojeniowych: 
Pręty zbrojeniowe, przed ich użyciem do wkładek zbrojeniowych zgodnie z projektem, należy 
oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń. 
Oczyszczenie pr ętów zbrojeniowych: 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
 
 
 



Prostowanie i ci ęcie pr ętów zbrojeniowych: 
Pręty stalowe, użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku 
prostowania stali metoda wyciągania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz trasę             
z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem chroniącym pracowników.  
Na terenie ogrodzonym zabronione jest: 
- przebywanie pracownikom wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali, 
- przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu, 
- organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 
Wprowadzanie końca pręta ze zwoju do prościarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu. 
Kołowrotki do zwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami                            
a prościarkami powinny być ogrodzone.  
Przy cięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 
- w przypadku cięcia prętów nożycami ręcznymi należy cięty pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub 
stole zbrojarskim, 
- cięcie prętów o średnicy większej niż 20 mm nożycami jest zabronione, 
- przy mechanicznym przecinaniu prętów chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 50 cm od 
nożyc tnących jest zabronione. 
Gięcie pr ętów zbrojeniowych: 
Przy gięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 
- gięcie prętów o średnicy do 20 mm może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie,  
- pręty o średnicy większej niż 20 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą urządzeń 
mechanicznych, 
- gięcie prętów o średnicy powyżej 30 mm w stanie ogrzanym należy ograniczyć tylko do stali 
walcowanych na gorąco i przy zachowaniu szczegółowych wytycznych dla tego rodzaju gięcia, 
- zakładanie prętów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu prętów zbrojeniowych na 
mechanicznej giętarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki. 
Składowanie odgi ętych pr ętów zbrojeniowych: 
Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, 
w sposób nie powodujący ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po odgiętych prętach 
zbrojeniowych jest zabronione. W przypadku prętów dostarczonych luzem na budowę, należy 
odgięte pręty dostarczyć w paczkach z podaniem ich charakterystyki na trwałych przywieszkach. 
Elementy zbrojenia przewożone za pomocą dźwigów lub żurawi powinny być zawieszone w sposób 
stabilny oraz zabezpieczone przed wysunięciem się. Przemieszczane elementy zbrojenia należy 
opuszczać i układać ostrożnie. Rzucanie elementów jest zabronione. Składowanie zbrojenia na 
pomostach roboczych jest zabronione. 
Zasady ł ączenia pr ętów: 
Zbrojenie powinno składać się jeżeli to możliwe, z prętów nieprzerwanych na długości jednego 
przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek ten nie może być spełniony, odcinki 
prętów mogą być łączone za pomocą spajania. Dopuszcza się łączenie prętów na zakład. Pręty ze 
stali klasy A-0 i A-III mogą być spajane za pomocą zgrzewania elektrycznego doczołowego, 
spawania elektrycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego). Zaleca się, 
aby łączenia prętów znajdowały się w tych przekrojach konstrukcji, w których nośność prętów nie 
jest w pełni wykorzystana. Przy łączeniu prętów zbrojeniowych na zakład rozstaw strzemion 
powinien być zmniejszony dwukrotnie w stosunku do wymaganego na odcinku elementu. Prętów               
o średnicy powyżej 25 mm oraz prętów zbrojenia w elementach konstrukcji, gdzie cały przekrój jest 
rozciągany nie należy łączyć na zakład. Połączenia na zakład wykonywać wg normy PN-63/B-06251 
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne oraz normy PN-84/B-03264 Konstrukcje 
betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Monta ż zbrojenia: 
Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych 
schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą 
umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, 
pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Zbrojenie należy układać po 
sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu, w 
sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania 
mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny 
betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów 
powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu, w belkach pod warunkiem zapewnienia 
odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich. 
Kontrola wykonania i monta ż zbrojenia: 
Kontrola niezbędna przed zabetonowaniem zbrojenia winna obejmować: 
- oględziny, 



- badanie zgodności wymiarów i usytuowania zbrojenia z projektem, 
- sprawdzenie zaświadczeń jakości, 
- badanie połączeń wykonanych na placu budowy, 
Dopuszczalne odchyłki: 
- w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion przy średnicy d£20 mm - ±10 mm, 
przy średnicy d> 20 mm - ±0,5 d 
- w położeniu odgięć prętów ±2d 
- w grubości warstwy otulającej +10 mm, -O mm 
- w położeniu połączeń (styków) prętów - ±25 mm 
- od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: w długości elementu ±10 mm,                   
w szerokości (wysokości) elementu przy wymiarze do 1 m - ±5 mm, powyżej 1 m - ±10 mm. 
Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół a fakt odbioru odnotować w dzienniku 
budowy. 
Normy zwi ązane: 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne PN-84/B-03264 Konstrukcje 
betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
5.3. Roboty murowe. Wykonywanie murów. 
Warunki przyst ąpienia do robót murowych. 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać najpierw roboty ziemne i fundamentowe, 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót 
oraz odebrać przygotowanie. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić 
wymiary oraz kąty skrzyżowania ścian fundamentowych. 
Ogólne zasady wykonywania murów. 
- mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, otworów itp. 
- w pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy.  
Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 
głównych danej kondygnacji. 
- mury wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.  
W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione 
końcowe. 
- cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej 
konieczne jest moczenie cegły suchej. 
Mury z cegły pełnej, bloczków. 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnym PN. Dopuszczalna ilość cegieł 
połówkowych i pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przez całą grubość cegły nie może 
przekroczyć dla cegły klasy 15 -10% cegieł badanych.  
Na budowie należy: 
- sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i dokumentacją projektową 
- przeprowadzić oględziny cegieł i ocenić wymiary i kształt cegieł, liczbę szczerb i pęknięć, 
odporność na uderzenia oraz przełom, ze zwróceniem uwagi na ilość margla, 
- w przypadku niemożności doraźnej oceny cegieł - szczególnie tych na konstrukcje odpowiedzialne 
- należy przeprowadzić badania laboratoryjne (szczególnie co do klasy i odporności na mróz). 
Cegły ze względu na fakt, że są przeznaczone do tynkowania powinny być sprawdzone na 
obecność szkodliwej zawartości soli rozpuszczalnych. Po badaniu nie powinny wystąpić wykwity               
i naloty. Dopuszcza się wykwity, których nie można usunąć z powierzchni próbki za pomocą ostrego 
narzędzia. Nasiąkliwość cegły budowlanej nie powinna być wyższa niż 22% w klasie 15 i 20. Klasy 
niższe mą odpowiednio: 10 - 24%, w niższych klasach nie określa się). Do ścian zewnętrznych 
stosować cegłę o nasiąkliwości maksymalnej 16%. Odporność na uderzenia powinna być taka, aby 
cegła upuszczona z wys. 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się. Może wystąpić pęknięcie lub 
wyszczerbienie cegły.  
Wymagania mogą nie spełniać: 
- 2 cegły na 15 sprawdzanych 
- 3 cegły na 25 sprawdzanych 
- 5 cegieł na 40 sprawdzanych 
Spoiny w murach ceglanych: 
W zwykłych murach ceglanych należy przyjmować normową grubość spoiny:  
-12 mm w spoinach wspornych poziomych. 
W zwykłych murach ceglanych należy przyjmować normową grubość spoiny: 



-12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym maksymalna nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
-10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy licach zewnętrznych na głębokość 15 mm (murowanie na tżw. 
puste spoiny). 
Napro ża prefabrykowane typu L-19: 
Belki nadprożowe w kształcie litery L (o szerokości 9 i wysokości 19 cm) należy stosować w 
zależności od rodzaju otworu i sposobu obciążenia nadproża stropami (stropodachami), przyjmując 
jeden z niżej wymienionych typów: 
- D - nadproże drzwiowe - długości typowe: 119 (N/120), 149 i 170 cm 
- N - nadproże okienne - długości typowe: 119 (N/120). 129, 149, 179, 209, 239 i 269 cm.  
- S - nadproże w ścianie zewnętrznej nieobciążonej stropami, o długościach jak typ N. 
Belki nadprożowe powinny być wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalą znaku 34GS 
(zbrojenie główne) i StOS (zbrojenie montażowe). W ścianach zewnętrznych można układać od 
zewnętrznego lica belki ocieplone gazobetonem odmiany 05, ale przy dociepleniu zewnętrznym 
ścian nie jest to konieczne. 
Zaprawy murarskie: 
Marka zapraw powinna odpowiadać marce podanej w projekcie, przygotowanie zapraw powinno być 
wykonane mechanicznie.  
Zaprawę przygotowywać w ilościach pozwalających na zużycie: 
- zapraw cementowo- wapiennych w ciągu 3 godzin, 
- zapraw cementowych - w 2 godziny, 
- zapraw gipsowych - zaraz po zrobieniu w ciągu 5 minut. 
Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, inne rodzaje – jeżeli przydatność jest 
potwierdzona laboratoryjnie a piasek nie zawiera szkodliwych domieszek. Wymagania dla piasku 
powinny być zgodne z obowiązującą PN. Jako wodę do zapraw można stosować każdą wodę 
zdatną do picia oraz wodę z rzek, jezior lub innych miejsc, jeśli odpowiada ona normie PN. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wód mineralnych o niepotwierdzonej przydatności na cele 
budowlane, morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód, zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje, glony i muł. W przypadku stosowania gotowych mieszanek do zapraw, stosować 
wszystkie zalecenia Producenta, nie stosować mieszanek po upływie terminu ich przydatności. 
5.4. Stolarka drzwiowa, okienna i ślusarka 
Roboty należy realizować zgodnie z PN-88/B-10085, PN-88/B-10085 oraz innymi związanymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami, kartą technologiczną producenta materiałów. 
5.5. Kładzenie wykładzin elastycznych  
Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. 
5.6. Roboty malarskie 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
5.6.1.Warunki przyst ąpienia 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, 
- 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. 
5.6.2.Wymagania dotycz ące podło ży pod malowanie 
•Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót murowych. Spoiny muru powinny być 
całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze 



powinny być uzupełnione. Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek 
zaprawy, wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. Mur powinien być 
suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 
malarska, nie może być większa od podanej poniżej: 
- farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą-   max.wilgotność podłoża 4%, 
- farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych -   max.wilgotność podłoża 3%, 
- farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej -   max.wilgotność podłoża 6%, 
- farby na spoiwach mineralno-organicznych -max.wilgotność podłoża 4%, 
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
5.6.3.Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 
widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.  
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
5.6.4.Tynki zwykłe 
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). 
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. 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie 
większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę 
techniczną. 
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. 
Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
5.6.5.Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrze żeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrze żeniem, 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 powyżej.. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 
od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru. 



Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
 sposób przygotowania farby do malowania, 
 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 
 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
 czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
 zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
 zalecenia w zakresie bhp. 

 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Roboty ogólno-budowlane 
Informacje szczegółowe zawarto w pkt.Roboty ogólno-budowlane, dla każdego etapu robót (robót 
ziemnych, robót murowych, zbrojenia itp.). 
6.2. Stolarka okienna i drzwiowa. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej                     
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Wartość techniczną elementów ślusarki ocenia się na podstawie: 
-badania materiałów użytych do wykonania wyrobu stwierdzającego zgodność użytych materiałów              
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi i aprobatami technicznymi; 
-badanie gotowego wyrobu w tym: sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, połączeń 
konstrukcyjnych (zgodność z warunkami technicznymi, wymaganiami norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz sprawdzenie rodzaju, liczby                         
i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania; 
-prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobów potwierdzone powykonawczą dokumentacją 
techniczną oraz wynikami sprawdzenia gotowych elementów 
-prawidłowości rozmieszczenia miejsc mocowania i sposobu osadzenia elementów; 
-prawidłowości uszczelnienia, działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
6.3. Wykładziny i okładziny.  
Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia stosownych 
deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne. Prze 
przystąpieniem do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. Należy zbadać twardość posadzki 
betonowej jak również jej wyrównanie na długości 2,5m mierzonej łatą, gdzie nierówności nie mogą 
przekraczać 1-2 mm. Każda partia wyprodukowanego materiału gotowego ma być sprawdzana pod 
względem jakości wykonania, gatunku  oraz utrzymania wymiarów. 
6.4.Roboty malarskie 
6.4.1.Badania przed przyst ąąąąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 

 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
 dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

 murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, 
 dokładność wykonania zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną robót murowych, 

wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
 podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym 
 oraz szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów 
metalowych, 

 tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni                 
z  względnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót 
tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 

 zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 



 podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 
 wykonanie napraw i uzupełnień, 
 płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz 
 zabezpieczenie wkrętów, 
 elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót murowych. 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. 
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 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
6.4.2.Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom zawartym powyżej.  
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: 

 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, 

 w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 
6.4.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich                  
z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót                      
w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
6.4.4.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 dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 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 wi lgotności względnej powietrza nie 
przekraczającej 65%. 
6.5. Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania                      
i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. W zależności od 
ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robot wykładzinowych                                 
i okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. 
niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i 
określonymi odpowiednio wykładzin i okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robot wykładzinowych 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 robot ulegających zakryciu (podłoża) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego 
robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robot. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
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 robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
• projekt budowlany, 
• projekty wykonawcze 
• dokumentację powykonawczą, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robot, 
• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałow i wyrobow, 
• protokoły odbioru podłoże, 
• 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 wytycznymi podanymi niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami 
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe 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 wykładzina lub 
okładzina nie powinna być przyjęta.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
• jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny 
lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych, 
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin 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 wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
7.1. Roboty ziemne 
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
- zgodnie z PN-68/B-06050 
- odbiór wykopu po dokonaniu pomiarów geodezyjnych 
- odbiór zasypów po dokonaniu pomiarów stopnia zagęszczenia 
7.2. Elementy żelbetowe 
- odbiór deskowania elementów pod względem geometrii i jakości deskowań, 
- odbiór zbrojenia w tym kotew i łączników systemowych, 
- odbiór elementów po zabetonowaniu: geometria wymiarowa, jakość powierzchni betonu, 
- z dokonanych odbiorów należy sporządzić stosowne protokoły w formie uzgodnionej z 
Zamawiającym. 
7.3. Ściany murowane z cegły 
- bieżąca kontrola jakości robót i stosowania pełnego asortymentu z systemu 
- odbiór wg PN- B- 03002:1999 
7.4. Roboty wyko ńczeniowe wewn ętrzne: 
7.4.1. Tynki wewn ętrzne  zwykłe kat. m 
- odbiory zgodnie z PN-70/B-10100 
- odbiór: przygotowanie podłoża i zamontowanie listew systemowych, 
- jakość zatarcia, jednolitość barwy, ogólna estetyka wykonania. 
7.4.2. Stolarka okienna i drzwiowa 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
Wartość techniczną elementów ślusarki ocenia się na podstawie: 
-badania materiałów użytych do wykonania wyrobu stwierdzającego zgodność użytych materiałów              
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi i aprobatami technicznymi; 
-badanie gotowego wyrobu w tym: sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, połączeń 
konstrukcyjnych (zgodność z warunkami technicznymi, wymaganiami norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz sprawdzenie rodzaju, liczby                         
i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania; 
-prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobów potwierdzone powykonawczą dokumentacją 
techniczną oraz wynikami sprawdzenia gotowych elementów 
-prawidłowości rozmieszczenia miejsc mocowania i sposobu osadzenia elementów; 
-prawidłowości uszczelnienia, działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7.4.3.Odbiór drzwi i przeszkle ń p.po ż. wewnętrznych 
Należy zweryfikować tabliczki znamionowe oraz jej zgodność z przedstawionymi dokumentami 
(certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych). Sprawdzenie wymiarów 
zestawu drzwiowego oraz ogólnego wyglądu. Wymiary oraz kształty skrzydła drzwiowego                          
i ościeżnicy powinny odpowiadać przedstawionym w Aprobacie Technicznej. 
Oględziny zewnętrzne dotyczą w szczególności drzwi p.poż. np.uszczelek pęczniejących, okuć, 
sposobu montażu oraz rodzaju ścian. 



 
7.4.3.Podło ża i podkłady pod posadzki 
- odbiór wg założeń producenta i PN-62/B-10144 
- odbiór przygotowania powierzchni (płyty stropowej, betonu podkładowego), 
7.4.4. Okładziny i malowania 

 odbiór zgodnie z PN-69/B-10280 
 odbiór okładzin ściennych: przygotowanie podłożą, ułożenie płytek, spoinowanie, 
 odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania i dokładności wykonania szczegółów i detali. 

7.4.5. Wykładziny. 
Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych pomieszczeniach osobno. W 
protokóle należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą 
odbioru robót są badania obejmujące: 

- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.  

Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy,  który zawiera szczegółowy obmiar robót.                  
W przypadku wystąpienia poprawek w protokóle należy odnotować ten fakt z określeniem terminu 
ich wykonania. 
 
8. Przedmiar i obmiar robót 
8.1. Roboty ogólno-budowlane. 
Jednostką obmiarową robót jest m2, m3 oraz ilość sztuk elementów budowlanych. 
8.2. Stolarka okienna i drzwiowa. 
Jednostką obmiarową robót jest ilość sztuk wbudowanej stolarki. 
8.3. Wykładziny i okładziny. 
8.3.1. Zasady obmiarowania okładzin 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
8.3.2. Obmiar wykładzin 
Jednostką obmiarową jest 1m2 układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej 
i odebranej podłogi. 
8.4. Roboty malarskie. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót. Podstawowy jest m2.  
 
9. Podstawa płatno ści 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót. 
9.1. Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 

 rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 
wartość wynagrodzenia; wartość robot w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robot określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

 rozliczenie w oparciu o wartość robot określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości 
robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robot i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty obejmują: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu, 



 wartość pracy sprzętu z narzutami, 
 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robot pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk 
roboczych. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
umowie. 
9.3.Zasady rozliczania: stolarka  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 demontaż drzwi istniejących, 
 dostarczenie gotowej ślusarki, przygotowanie otworów i osadzenie z uszczelnieniem, 

dopasowanie i wyregulowanie 
 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1.Roboty ogólno-budowlane.  
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne z cegły. Warunki techniczne i badania 
przy odbiorze.  
PN-EN 1443:2001 Kominy. Wymagania ogólne 
PN-EN 845.2:2002 Spec. techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Nadproża 
PN-EN 845.3:2002 Spec. techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Stalowe zbrój, 
do spoin wsporczych. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia 
PN-B-03040:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN-1015.1 do 19. Metody badań zapraw do murów 
PN-EN-480-1 do 12. Domieszki do betonu, zapraw i zaczynów 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
PN-B-12002:1997 Wyroby ceramiczne budowlane. Cegła dziurawka 
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
PN-B- 12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.  
PN-M47900-1 do 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze 
PN-75/M-47371.01 Maszyny i urządzenia do transportu masy betonowej. Środki transportu 
kołowego specjalistyczne. 
PN-B-19707 Cement. Cementy powszechnego użytku. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do zaczynów i zapraw  
PN-87/B- 01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne  
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości  
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-76/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości 
PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny. 
PN-EN-48-1 do 12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 12390-1 do 8:2001 Badanie betonu 
PN-EN 125054:1:2001 do 2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach 
PN-88/B 06250 Beton zwykły 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia PN-75/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego 
przeznaczenia BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa 



BN-86/7122-11/21 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania  
PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe  
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 
Terminologia, podział i główne elementy składowe.  
10.2. Stolarka okienna 
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 1935: 2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań Okucia 
budowlane.  Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową. Wymagania 
i metody badań (Zmiana A1)  
PN-EN 1125:1999/A1: 2002 Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane 
prętem poziomym. Wymagania i metody badań (Zmiana  
10.3. Okładziny. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceram. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceram. prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceram. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceram. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceram. ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa A I. 
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceram. ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceram. ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 2. 
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceram. ciągnione o nasiąkliwości wodnej %<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceram. ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 2. 
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceram. o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceram. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceram.Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceram.Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejow 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
10.4 . Roboty malarskie 
PN-62/C-81502 szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 21513:1993 Wyroby lakierowe - Wstępne próby techniczne 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN ISO 2808:2000 Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubości powłoki 
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowych. 
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania. 
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz 
na oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-EN ISO6272:1999 Wyroby lakierowe - Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie 
za pomocą aparatu Du Pont'a 
PN-EN 24624:1994 Wyroby lakierowe - Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności między warstwowej 



BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości barwy 
metodą przyspieszoną. 
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych. 
PN-C 81901:2002 Farby i podkłady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane strenowane. 
PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C 81911:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 
PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery.Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.Terminy 
ogólne  
PN-EN 1062-1:2004 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz 
na mury i beton. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja  
PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego 
wyschnięcia 
PN-EN ISO1519:2002 Farby i lakiery. Próba zginania (sworzeń cylindryczny) 
PN-EN ISO4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny 
prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby. 
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
PN-EN ISO 8501-1:2007 (U) Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb                         
i podobnych produktów.Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
 
SST-3   ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI  
 
CPV 45330000-6 Instalowanie centralnego ogrzewania 
CPV 45330000-9 Roboty instalacji wodno-kanaliz. i s anitarnych 
 
1.Wstęp  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna „ST” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania, 
kontroli i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji wod.–kan., c.o.,. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja niniejsza stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, związanych                
z  wykonaniem instalacji wod.–kan. i c.o. 
Zawiera ona warunki techniczne wykonania oraz procedury kontroli, jakie muszą być stosowane 
przez Wykonawcę podczas całego procesu realizacji robót budowlanych. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą „ST”  
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją obejmuje roboty budowlane w zakresie instalacji 
sanitarnych w ramach przebudowy budynku szkoły:  

 instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej  
 instalacja kanalizacji sanitarnej  
 instalacja centralnego ogrzewania.  

 
2.0. MATERIAŁY  
Materiały instalacyjne muszą być zgodne z rozwiązaniami Dokumentacji Projektowej, niniejszą 
Specyfikacją oraz normami (PN i PN-EN) i obowiązującymi przepisami, powinny posiadać aprobaty           
i spełniać kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych. 
2.1. Rodzaje materiałów  
Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejszą ST są:  
2.1.1. Instalacje wewn ętrzne  

 rury i kształtki PVC,  
 rury i kształtki PVC-U klasy S  
 rury tworzywowe typ PE-Xc z polietylenu sieciowanego,  
 rury stalowe,  
 armatura odcinająca,  
 uchwyty mocujące,  



 urządzenia sanitarne (umywalki standardowe, umywalki dla dzieci Junior, zlewozmywak z 
ociekaczem, zlewy głębokie, muszle ustępowe, zlew gospodarczy),  

 baterie naścienne, 
 urządzenia grzewcze (grzejniki płytowe),  
 armatura wodociągowa i grzewcza. 

2.1.2. Ruroci ągi kanalizacji wewn ętrznej  
Kanalizację wewnętrzną należy wykonać z rur przewodowych typ PVC do kanalizacji grawitacyjnej           
o połączeniach kielichowych z uszczelka gumową (posiadające aprobatę techniczną). Wymagane 
rury klasy N oraz klasy S o średnicach i wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową.  
2.1.3. Ruroci ągi instalacji zimnej i ciepłej wody  
Rurociągi ciepłej i zimnej wody ułożone w posadzce oraz w bruzdach w ścianach z rur 
wodociągowych z polietylenu sieciowanego PE-Xc posiadające atest higieniczny PZH. Rurociągi 
należy układać w rurach osłonowych. Średnice i wymiary zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
2.1.4. Ruroci ągi instalacji grzewczej  
Rurociągi instalacji grzejnej ułożone w posadzce oraz przy ścianach z rur grzejnych z polietylenu 
sieciowanego PE-Xc posiadające powłokę antydyfuzyjną. Rurociągi należy układać w rurach 
osłonowych. Średnice i wymiary zgodnie z Dokumentacją Projektową. Rury układać w sposób 
umożliwiający kompensację wydłużeń cieplnych. Przejścia przez ściany wykonać w tulejach 
ochronnych. 
2.1.5. Urządzenia i przybory sanitarne  
Pozostałe urządzenia i materiały instalacyjne zgodnie z Dokumentacją Projektową. Na podejściach 
pod umywalki zlewy i spłuczki klozetowe zamontować zawory odcinające kulowe, zawory 
napowietrzające oraz kominki wentylacyjne w miejscach wskazanych w części graficznej 
opracowania. Połączenie zaworów z bateriami za pomocą węży elastycznych. 
2.1.6. Urządzenia i przybory grzejne  
Urządzenia i materiały do instalacji grzejnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do ogrzewania 
pomieszczeń zastosowano ogrzewanie grzejnikowe. Grzejniki stalowe konwektorowe, jedno lub 
dwupłytowe. Przy każdym grzejniku zamontować zawór termostatyczny - na zasileniu i zawór 
odcinający, nastawny na powrocie. 
2.2. Składowanie materiałów  
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu w sposób 
gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 
wymagań bhp. Końce rur zabezpieczyć kapturkami ochronnymi. Rury PE-Xc przechowywać                         
w zwojach. Kształtki, złączki i inne materiały ( uszczelki, środki czyszczące, smary, farby ) powinny 
być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem środków ostrożności. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych jakimi są kleje                     
i rozpuszczalniki.  
Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych 
par i gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. Nie należy wsuwać rur                     
o mniejszych średnicach do większych. Niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu. Kształtki               
i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany. Wykonawca powinien dysponować 
sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiały przewożone powinny być 
zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 
3.SPRZĘT I NARZĘDZIA. 
Przy wykonywaniu prac instalacyjnych wewnętrznych należy zastosować sprzęt do robót 
instalacyjnych przewidziany w technologii rur stalowych i z tworzywa sztucznego. Sprzęt budowlany 
powinien odpowiadać, pod względem typów oraz ilości, wymaganiom, zawartym w ogólnym opisie 
organizacji prowadzenia robót. 
 
4.TRANSPORT 
Transport wszystkich materiałów na plac budowy powinien spełniać wymagania ogólne. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Instalacja wody zimnej  
Projektowana instalacja wodociągowa w budynku stanowić będzie rozwinięcie istniejącej,                            
z wykorzystaniem istniejącego przyłącza oraz istniejących podejść. Podejścia do projektowanych 
przyborów wykonać z rur PE-X układanych w posadzkach oraz w bruzdach w ścianach zgodnie                 
z projektem. W poziomie piętra II będzie to wyposażenie w urządzenia sanitarne. 
 
 



5.2. Instalacja ciepłej wody u żytkowej  
Ciepła woda użytkowa przygotowana jest w istniejącym systemie grzewczym budynku. (system 
ogrzewania olejowego). Instalację ciepłej wody użytkowej prowadzić równolegle do przewodów 
wody zimnej i wykonać z takich rur jak wodę zimną. Rurociągi c.w.u. zaizolować termicznie.  
5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej  
W celu odprowadzenia ścieków z urządzeń sanitarnych (umywalek, ubikacji, pisuarów, 
zlewozmywaków) projektuje się kanalizację sanitarną, stanowiąca rozwinięcie istniejącej. 
Wewnętrzna kanalizacja doprowadzona jest do poziomu piętra II.  
Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie istniejąca kanalizacja sanitarna zbiorcza w budynku. 
Przewody kanalizacji sanitarnej projektuje się prowadzić pod posadzką oraz zakłada się 
wykorzystanie istniejących podejść kanalizacyjnych.  
Odpowietrzenie pionów kanalizacji sanitarnej istniejące i zakończone rurami wywiewnymi.  
Ogólne warunki montażu przewodów są następujące:  

 należy prowadzić je przy ścianach wewnętrznych,  
 mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, pod warunkiem zapewnienia 

dostępu do zaworów odcinających,  
 prowadząc przewody jeden nad drugim należy zachować następującą kolejność (od góry):  

centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wodociągowe i kanalizacyjne,  
 nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych, ciepłej wody i kanalizacyjnych powyżej 

przewodów elektrycznych,  
 minimalne odległości przewodów żeliwnych, stalowych od równoległych przewodów 

elektrycznych powinny wynosić, co najmniej 0,50 m, w miejscu skrzyżowań 0,05 m,  
 wysokość zamocowania powinna wynosić:  

0,80÷0,90 m – zmywaki i zlewozmywaki przeznaczone do pracy w pozycji stojącej,  
0,75÷0,80 m – umywalki,  
0,50÷0,60 m – umywalki w przedszkolach,  

 miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron łatwo dostępne.  
 minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinna wynosić  

110mm- od pojedynczych misek ustępowych,  
150mm- od 2 i więcej misek ustępowych oraz przy kilku przewodach razem 
połączonych  

 minimalne średnice przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny 
wynosić:  

50 mm–od pojedynczego zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, umywalki, pisuaru, 
wpustu podłogowego,  
75 mm–od kilku zlewów, zlewozmywaków, umywalek, pisuarów, wpustów 
podłogowych,  
110 mm – od pojedynczej lub kilku misek ustępowych,  

 najmniejsze spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy 
przewodu wynoszą:  

- dla przewodu o średnicy do 110mm – 2%  
- dla przewodu o średnicy 150mm – 1,5%  

 maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:  
- dla rur PCV i PP średnicy od 50 do 110 mm -1,0 m  
- dla rur PCV i PP średnicy powyżej 110 mm - 1,25 m.  

5.4 Instalacja wew. centralnego ogrzewania. Instala cja ogrzewania grzejnikowego  
Pomieszczenia w budynku ogrzewane są instalacją grzewczą z wykorzystaniem ogrzewania 
grzejnikowego, grzejnikami płytowymi. Zasilane z istniejącej kotłowni z magazynem paliw w 
budynku.  Źródłem ciepła jest kocioł olejowy 130 kW Viessmann Paromat Simplex. Instalacja 
grzewcza projektowana stanowić będzie rozwinięcie istniejącej.   
Przewody projektowane zasilające należy prowadzić w posadzce (przy drzwiach), częściowo też po 
ściabnach. Przewody należy prowadzić ze spadkiem tak, aby w najniższym miejscu załamań 
instalacji zapewnić możliwość odwodnienia, a w najwyższych miejscach możliwość odpowietrzenia 
instalacji poprzez zainstalowanie zaworów odpowietrzających. Dopuszcza się układanie przewodów 
bez spadku jeśli opróżnienie instalacji z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym 
powietrzem. Rurociągi wykonać z rur z tworzywa sztucznego tzw. PE-Xc. Szczegółowy opis 
instalacji grzewczej omówiono dokumentacji projektowej.  
Ogólne warunki montażu przewodów są następujące:  

 przejścia przez ściany należy wykonywać z zastosowaniem rur ochronnych,  
 przewody mocować do ścian za pomocą uchwytów,  



 przewody prowadzone po wierzchu ścian powinny być montowane równolegle do nich,  
 aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej należy poddać próbie skuteczności 

działania. 
Rury rozprowadzające i rury ogrzewania grzejnikowego zaizolować termicznie gotowymi osłonkami 
termoizolacyjnymi. Roboty izolacyjne rozpoczynać po zakończeniu montażu przewodów i urządzeń, 
przeprowadzeniu prób szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania. Izolację wykonać zgodnie z PN-B-02421. Materiały do wykonania 
robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach 
przedmiotowych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Kontrolę wykonuje się przez:  

 sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji,  
 sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem,  
 sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi,  
 sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych poprzez 

sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz oględziny 
zewnętrzne wykonania spoin,  

 kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 , 
 sprawdzenie szczelności instalacji,  
 sprawdzenie rysunków po wykonawczych przedłożonych przez wykonawcę,  
 sprawdzenie usunięcia wszystkich wad,  
 sprawdzić rodzaje oraz wykonanie podpór ruchomych,  
 przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym 

stwierdzenie, czy urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano- montażowe 
odpowiadają warunkom technicznym,  

 przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta. 
6.1.Kontrola instalacji wewn ętrznych  
Po wykonaniu łączeń metodą zaciskową rurociągi należy poddać próbie ciśnieniowej oraz nanieść 
na rzut ułożenie rurociągów. Łączenie przewodów wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  
6.2.Ocena wyników bada ń  
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od dokumentacji projektowej, postanowień 
ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  
 
7. Przedmiar i obmiar robót.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. Roboty 
pomiarowe powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
8.2.Odbiory cz ęściowe  
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 
postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego 
powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.  
Odbiorowi częściowemu podlegają :  

 wytyczenie trasy instalacji,  
 ułożenie rurociągów i montaż armatury i urządzeń,  
 próby szczelności,  
 zabezpieczenie antykorozyjne,  
 próby rozruchowe.  

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 0°C. Badania 
wykonywać przed zakryciem, malowaniem i izolowaniem przewodów. Jeżeli z postępu robót wynika 
konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy wykonać odrębnie dla tego fragmentu. 
Podczas badań Wykonawca przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami                
w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 
8.3. Odbiory ko ńcowe  
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób 
szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po 



uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST oraz 
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.  
Odbiorowi końcowemu podlega:  

 sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń,  
 sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między 

podporami,  
 sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów,  
 sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji,  
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych),  

 badanie szczelności całości instalacji,  
 badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji.  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 
końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania ( w tym badanie dokumentacji               
i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym 
końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 
instalacji i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE  
Całość robót wod-kan. należy wykonać zgodnie: 
•„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt 7-COBRTI 2003 
•”Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 
•Polskie Normy:  
PN-92/B-01706- Instalacje wodociągowe,  
PN-EN1717/2003-Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych 
i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ wody,  
PN-ISO 7858-2/1997-pomiar objętości w przewodach, wodomierze wody pitnej zimnej, wodomierze 
sprzężone, wymagania instalacyjne, 
PN-76/B-02440-zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej, wymagania, 
•”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej” zeszyt 12-COBRI 2006, 
•Polskimi Normami PN 
PN-92/B-01707-instalacje kanalizacyjne, 
PN-EN 12056-1/2002-systemy kanaliz.grawit. wew. budynku-postanowienia ogólne i wymagania, 
PN-EN 12056-2/2002-systemy kanaliz.grawit. wew.budynku-kanaliz. sanitarna, projektowanie 
układu i obliczenia, 
PN-EN 12056-5/2002-systemy kanaliz.grawit. wew. budynku-montaż, badania, instrukcje działania i 
użytkowania, eksploatacja, 
•warunki i wytyczne wykonania od firm dostarczających urządzenia i materiały. 
Całość robót c.o. należy wykonać zgodnie: 
PN-EN 12831:2006–Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego 
obciążenia cieplnego. 
PN-82/B-02403–Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  
PN-82/B.02402–Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.  
PN-84/B-01400-Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach  
PN-91/B-02020-Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacja centralnego ogrzewania. Terminologia.  
PN-B-02421:1999-Ogrzewnictwo ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 13370 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda 
obliczania.  
PN-EN ISO 13789 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 
Metoda obliczania.  
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SST-4  ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA PRZEWODÓW INSTAL ACJI ELEKTRYCZNYCH, 
            MONTAŻU OPRAW OŚWIETLENIOWYCH, OSPRZĘTU, URZĄDZEŃ I ODBIORNIKÓW 
            ENERGII ELEKTRYCZNEJ, POMIARY ELEKTRYCZ NE. 
 
CPV  45300000-0 
CPV  45310000-3 
 
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót elektrycznych w ramach tematu „Przebudowy pomieszczeń nieużytkowanych i pomieszczeń 
klubu mniejszości na przedszkole jedno oddziałowe”. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót: 

 wykucie otworów i bruzd dla projektowanej instalacji elektrycznej, 
 montaż punktów świetlnych i innego wyposażenia.   

1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem instalacji elektrycznej wewnętrznej.  
1.4 Określenia podstawowe. 
Wg opisu zawartego w specyfikacji ogólnej ST pkt.1.4. 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót są: 

 panek LED, 
 oprawa LED, 
 oprawa LED typu plafoniera, 
 oprawa oświetlenia pośredniego naścienna, 
 gniazda, wpusty ścienne itp. 

Składowanie materiałów: 
Wszystkie materiały elektryczne należy składować w zamykanych magazynach w warunkach 
określonych przez producenta (dostawcę). 
 
3.SPRZĘT 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości jak i wytrzymałości. 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie                                
z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny można 
uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Należy je zabezpieczyć przed 
możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
 
4.TRANSPORT. 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów, urządzeń, itp. niezbędnych do wykonania danego typu robót elektrycznych.                            
W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający 
ich uszkodzeniu. 
Dostarczane materiały na plac budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności               
z danymi technicznymi wytwórcy oraz wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej. Do 
transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: -samochód dostawczy do 0,9 
tony. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie przebudowana instalacja elektryczna wewnętrzna       



w budynku szkoły. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1.Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość wyrobów budowlanych. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel , laboratorium , sprzęt , 
zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do prowadzenia kontroli robót. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach. 
6.2.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu      
i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji przez Zamawiającego. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy                 
i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
6.3. 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 i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 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 innemu niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych badań. Koszt powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
6.4. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń. 
Wykonawca użyje wyrobów budowlanych posiadających odpowiednie certyfikaty. 
Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary instalacji: 
- natężenia oświetlenia ogólnego oraz ewakuacyjnego, 
- rezystancji izolacji oraz ciągłości przewodów, 
- ochrony przeciwporażeniowej. 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie                         
z wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe 
ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
Jednostką obmiaru jest : 

 dla szafek, złączy, rozdzielnic - 1 kpl. 
 dla opraw, aparatury - 1 kpl. 
 dla kabli i przewodów, rur ochronnych - 1 mb. 
 dla robót tynkarskich i malarskich - 1 m2. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Odbiór robót ulegaj ących zakryciu. 
Przed zakryciem należy dokonać odbioru: 
- ułożonych przewodów zasilających i uziomów. 
8.2. Odbiór ostateczny. 
Przy dokonywaniu odbioru ostatecznego należy: 

 zbadać stan osprzętu, 
 dostarczyć aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 
 dostarczyć protokół z dokonanych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
 dostarczyć protokół z dokonanych prób rozruchowych, 
 dostarczyć wymagane certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne, 
 dostarczyć gwarancje producentów, 
 ustalić warunki przekazania do eksploatacji, 
 sporządzić protokół odbioru robót z podaniem wniosków i ustaleń. 

8.3. ODBIÓR POGWARANCYJNY. 
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego. 
Odbiorów robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych Część V – Instalacje elektryczne oraz Polskimi Normami. Odbiór Robót 
może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 



również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, a także obowiązującymi normami                
i przepisami. 
Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą z wymaganymi badaniami i pomiarami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Przy rozliczaniu robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z umową obowiązują zasady 
rozliczenia ryczałtowego. Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz 
towarzyszące niezbędne do wykonania zamówienia. 
Podstawą płatności jest zawarta w umowie cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
 transport materiałów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie robót montażowych, 
 ułożenie niezbędnych przepustów rurowych 
 wykonanie niezbędnych uziemień, 
 wykonanie połączeń urządzeń, 
 przygotowanie podłoża, uchwytów itp., 
 zarobienie przewodów na sucho, 
 wykonanie połączeń przewodów kabelkowych w rozdzielnicach i aparatach, 
 wykonanie pomiarów elektrycznych. 

 
Cena ryczałtowa będzie obejmować : 

 robociznę bezpośrednią 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w 
tym doprowadzenie energii i wody , budowa dróg dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu 
na budowie, oznakowania Robot, wydatki dot. bhp usługi obce na rzecz budowy , 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących 
 wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym. 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane; 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 80/2006 
poz.563); 
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V - Instalacje 
elektryczne" 
- MGPiB Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w 
Budownictwie "Elektromontaż"; 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198 poz.2041) 
- Norma PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach; 
- Norma PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie ewakuacyjne”; 
- Norma PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa”; 
- Norma PN-86/E-05003.01 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne”; 
- Norma PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza; 



- Norma PN-IEC 60364-4-41 „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa”; 
- Norma PN-IEC 60364-4-43 „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym”; 
- Norma PN-IEC 61024-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne”; 
- Norma 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, 
- Karty katalogowe producentów opraw i osprzętu. 
 
SST-5  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH                                                        
 
CPV 45400000-1 
-schody zewn ętrzne, 
-pochylnia dla osób niepełnosprawnych. 
 
1. WSTĘP 
1 .1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań z zakresu wykonywania robót remontowych                  
i montażowych obejmujący w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót ,oraz określenie zakresu prac, 
które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji 
Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu                              
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, objętych przedmiarami 
robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży budowlanej określonej w projekcie 
budowlanym i przedmiarze robót i dotyczy: 

 wykonania schodów zewnętrznych wejścia do przedszkola, 
 schodów zewnętrznych wyjścia ewakuacyjnego z sali zajęć przedszkolnych, 
 pochylni dla osób niepełnosprawnych. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Ogólne określenia przedstawiono w określenia podstawowych ST. 
1.4.1.Określenia dla zakresu SST. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.. 
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 
zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych                                
i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa  - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wszystkie roboty objęte projektem budowlanym i przedmiarem robót należy wykonać wg 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz Polskich Norm, 
pod nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
1.6 Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje                      
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 



celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,              
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
1.8. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                                 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
1.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny 
określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
1.10. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                 
i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,że jest włączony 
w cenę umowną. 
 
2.MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania wobec materiałów. 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy 
Prawo budowlane, wymaganiom przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego 
(inspektora nadzoru). 
Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: 

 certyfikat lub znak bezpieczeństwa,  
 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

2.2 Wymagania do materiałów wyszczególnionych w pub likowanych katalogach. 
Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach należy stosować 
zasady określone w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy 
stosować warunki i normy tam wskazane. 
2.3. Wymagania do materiałów nie wyszczególnionych w katalogach. 
Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do 
stosowania w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów                         
i instrukcjami producentów. Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów       
i dystrybutorów wyrobów. 
2.4. Materiały. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej SST są: 

 krawężnik betonowy, drogowy, szary,  
 kostka brukowa betonowa gr.8 cm, 
 mieszanka betonowa C16/20, 
 balustrada ze stali nierdzewnej i słupki, 
 grys bazaltowy, 
 tłuczeń kamienny 31,5-63 mm, 
 piasek, 
 cement, 



 bloczki betonowe, 
 pręty zbrojeniowe. 

 
3.SPRZĘT I NARZĘDZIA. 
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 ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: 

 piła do cięcia kostki 
 wibrator powierzchniowy. 

 
4.TRANSPORT. 
Transport materiałów z rozbiórki może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Przewożony 
ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Powstały materiał z rozbiórek należy 
złożyć na składowisku. W cenie należy uwzględnić opłatę za składowanie gruzu na składowisku. 
 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i ENPN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
Roboty fundamentowe. 

 wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe, 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności. 
Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości               
w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości. 
Roboty budowlane 

 wykonanie ław fundamentowych betonowych wylewanych o przekroju 24x24 cm z betonu 
C16/20 (B20) zbrojone stalą zbrojeniową podłużnie 4 prętami Ø12 ze stali AIII oraz 
poprzecznie strzemionami z prętów Ø6 ze stali A-0 co 25 cm, 

 posadowienie ław na głębokości 1,67 m poniżej projektowanego poziomu terenu,  
 kontrola terenu wykonywania wykopów z uwagi na możliwość występowania linii sieci nie 

uwidocznionych na podkładach geodezyjnych, ze względu na prowadzenie prac na terenie 
zwartej zabudowy miejskiej, 

 ściany fundamentowe wylewane betonowe gr.24 cm z betonu C16/20 (B20), 
 kolorystykę ściany fundamentowej powyżej poziomu terenu pozostawić w kolorze 

naturalnego betonu,   
 nawierzchnię podjazdu wykonać z kostki brukowej betonowej 10x20 cm bez sfazowania,  

układając ją poprzecznie na długości, 
 pierwsze dwie warstwy rozpoczynające podjazd i kończące należy ułożyć na zaprawie 

cementowej na ścianach fundamentowych, natomiast pozostałą kostkę stanowiącą 
powierzchnię jezdną podjazdu ułożyć na podbudowie z grysu bazaltowego o grubości  
warstwy 3 cm lub podsypce piaskowo-cementowej, tłucznia kamiennego o grubości warstwy 
15 cm  i wypełnienia piaskiem różnicy pomiędzy tłuczniem a gruntem rodzimym, 

 warstwę piasku zagęścić a tłuczeń zawibrować; po ułożeniu, kostkę zapiaskować, 
 podjazd ułożyć z kostki grubości 6 cm w kolorze podstawowym jasno szarym w obwódce                  

z jednego rzędu kostki w kolorze ciemnej szarości, 
 kostkę układać ze spadkiem 60, do nadania spadków stosować szablony, 
 podsypkę cementowo-piaskową przygotować w betoniarce i rozłożyć ręcznie, 
 zamontować balustradę dla osób niepełnosprawnych ze stali malowanej proszkowo                          

w kolorze ciemnego grafitu o powierzchni matowej, na wysokości 75 i 90 cm od płaszczyzny 
podjazdu  w rozstawie 100 cm; końcówki pochwytów wysunąć 30 cm poza koniec pochylni, 

 zamontować balustrady schodów zewnętrznych jw.  
 po wykonaniu powierzchni podjazdu poziom podjazdu należy zlicować z poziomek ciągu 

pieszego oraz poziomem chodnika,  
 po zakończeniu robót uprzątnąć teren budowy. 

 
 



6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 
robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 
kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2 Badania laboratoryjne 
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności 
z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi 
właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej 
decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy. 
6.3 Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
Kontroli jakości podlega wykonanie: 
a) wykopy 
b) podsypki i jej zagęszczenia 
c) nawierzchni betonowych z kostki 
d) deskowanie 
e) zbrojenie 
f)  wykonanie ścian 
g) montaż balustrad, poręczy. 
 
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiaru robót rozbiórkowych jest 

 dla elementów betonowych– m3. 
 dla pochwytów – mb, 
 dla słupków poręczy- szt., 
 dla obrzeży betonowych- szt., 
 dla kostki betonowej- m2. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadą odbioru robót zanikających. 
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Płatność następuje na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia: 

 rozbiórkę elementów betonowych, 
  wywóz gruzu, 
  opłata za składowisko, 
 Rozbiórkę elementów metalowych. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dokumentacją odniesienia jest: 

 SIWZ 
 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

zatwierdzona przez Zamawiającego 
 dokumentacja budowlana ww zadania, 
 normy 
 aprobaty techniczne 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Normy 
PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-88/B-04481 – Grunty budowlane – Badania próbek gruntu 
PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne – Pobieranie próbek 
PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –piasek 



BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 –Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
PN-B-32250 – Materiały budowlane woda do betonu i zapraw 
 Aprobata techniczna na kostkę betonową 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane 
w kraju. 
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
 
 


