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WYMAGANIA OGÓLNE  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
budowlanych związanych z PRZEBUDOWĄ ZAPLECZA śYWIENIOWEGO        
Inwestor: Gmina Ozimek  46-040 Ozimek ul. Ks. DzierŜona 4b  
Lokalizacja: Ozimek  ulica Korczaka 14 Dz. Nr 222/6 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w  punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują ogólne wymagania, wspólne dla robót budowlanych 
objętymi specyfikacjami technicznymi (ST).  
1.4. Określenia podstawowe.  
Ilekroć w ST jest mowa o: 
●obiekcie budowlanym  – naleŜy przez to rozumieć: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami  
  technicznymi, 
- obiekt małej architektury. 
●budynku  – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 
●robotach  budowlanych  – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

●remoncie – naleŜy przez to rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji, 

●terenie budowy  - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
urządzeniami zajmowanymi przez urządzenia zaplecza budowy, 

●dokumentacji budowy  - naleŜy przez to rozumieć projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki  i opisy słuŜące realizacji obiektu i ksiąŜę obmiaru robót, 

●dokumentacji powykonawczej  - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót, 

●aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, 

●istotnych wymaganiach  - naleŜy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaŜe dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz ST. 

1.5.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

►W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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►Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

►W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane w rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

►Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

►Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

►Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

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

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowi ązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwa nia realizacji kontraktu 
aŜ do zako ńczenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b ędzie utrzymywa ć tymczasowe urz ądzenia zabezpieczaj ące, w 
tym: ogrodzenie, por ęcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezb ędne do ochrony robót, wygody społeczno ści i innych wg umowy. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej zapłacie i przyjmuje si ę, Ŝe jest wł ączony w 
cenę umown ą. 

1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
konieczne kroki majce na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania 

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

● lokalizację, składowisk i dróg dojazdowych 

● środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- moŜliwością powstania poŜaru 

1.5.5. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Wykonawca b ędzie przestrzega ć przepisów ochrony przeciwpo Ŝarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie budowy. 

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

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

1.5.6. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru i zainteresowanych u Ŝytkowników oraz b ędzie z nimi współpracował, 
dostarczaj ąc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napr aw. Wykonawca b ędzie 
odpowiada ć za wszelkie spowodowane przez jego działania uszko dzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urz ądzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych  mu przez Zamawiaj ącego.  

 
1.5.7. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie  materiałów i 
wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenie od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru.  

1.5.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

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

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

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót 
od daty odbioru ostatecznego. 

1.5.10. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które w jakikolwiek sposób związane są z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz  

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

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

2. MATERIAŁY 

2.1  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 

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

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajduj ą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonaw ca 
wykonuje na własne ryzyko, licz ąc si ę z jego nie przyj ęciem i niezapłaceniem . 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

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



6 

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

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 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 zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, 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 
uŜytkowania.  

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

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu zewnętrznego oraz na terenie 
budowy, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewoŜonych 
materiałów oraz nie spowodują uszkodzenia istniejącej substancji . 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

4.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w 
normach i wytycznych. 

4.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

5.1. Zasady kontroli jako ści robót 

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

5.1.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

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

5.1.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

●posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych, 

●posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono    

 Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

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

5.2. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

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

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Rejestr obmiarów  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do rejestru obmiarów, jeŜeli zaistnieje taka potrzeba. 

 
Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

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

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

W zaleŜności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi, oraz gwarancji . 

Odbiór cz ęściowy 

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

Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
ora jakości. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłoŜonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  ST. 

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

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

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

2. protokoły odbioru robót częściowych, 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST , 

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

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

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 

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

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

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

7.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 18, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

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

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

7.2. Rozporz ądzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności  
  wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenie polskich jednostek 
  organizacyjnych i upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat  
  oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych  
  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej  
  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i  
  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
  programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 1072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
  wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie  
  dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
  dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 198, poz. 2041). 
7.3. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
  Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
  Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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ST01.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
Z uwagi na połoŜenie  zaplecza Ŝywieniowego w zabudowie budynku szkoły naleŜy zabezpieczyć teren 
budowy w sposób zapewniający  bezpieczeństwo pracowników wykonujących prace a przede wszystkim 
bezpieczeństwo uŜytkowników szkoły         

1. Zabezpieczenie terenu  budowy  

▬w przyziemiu w sposób trwały wydzielić część objętą opracowaniem zabezpieczając istniejące wejścia od 
strony sali gimnastycznej i szatni.  

▬na  piętrze w sposób trwały wydzielić ścianę pomieszczenia konsumpcyjnego od holu głównego szkoły 

▬na zewnątrz wydzielić teren pomiędzy budynkami zaplecza Ŝywieniowego a salą gimnastyczna pod 
potrzeby dostawy, rozładunku i składowania materiałów oraz stanowiące teren przygotowania materiałów do 
wbudowania. W tym celu naleŜy wykorzystać część istniejącego ogrodzenia oraz wykonać dodatkowe 
ogrodzenie.      .  

2. Organizacja terenu budowy:   

▬wydzielić miejsce na składowanie materiałów tak aby zapewnić ich łatwy rozładunek oraz pobieranie w 
miejsce wbudowania.  .    

▬na teren budowy naleŜy sprowadzać materiały które zuŜywane będą na bieŜąco aby uniknąć składowania 
materiałów przez dłuŜszy czas. 

▬na terenie budowy naleŜy wydzielić miejsce przygotowywania materiałów do wbudowania. 

▬teren budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz tablicą informacyjną. 

▬teren budowy wyposaŜyć w sprzęt gaśniczy wg wymagań dla tego typu obiektu  

3. Organizacja pracy:   

▬wejścia do budynku: 

-do części Ŝywieniowej poprzez istniejące wejście przy klatce schodowej.  . 

-do części magazynowej poprzez istniejące wejście przy rozdzielni elektrycznej  

▬transport materiałów: 

-w poziomie przyziemia poprzez w/w wejścia 

-na piętro poprzez klatkę schodową oraz z wykorzystaniem istniejącego szybu windy 

4. Organizacja warunków socjalno-sanitarnych dla załogi  

Wykonawca musi zapewnić pracownikom miejsce przebierania się, miejsce spoŜywania posiłków oraz 
sanitariat. MoŜe to być w postaci baraku oraz przenośnego kontenera WC lub uzgodnić z zarządcą szkoły  
korzystanie z pomieszczeń wydzielonych dla pracowników.   

5. Dokumentacja   

▬Zawiadomienie przez inwestora o terminie rozpoczęcia prac, co najmniej na 7 dni naprzód Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wymaganymi załącznikami   
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ST O2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  45111300-1 
1. W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH   
-rozbiórka ścianek działowych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  
-wykucie otworów drzwiowych  
-rozbiórka posadzki betonowej  
-rozbiórka ścinki działowej z kształtek szklanych  
(gruz z rozbiórki naleŜy składować w miejscach do tego wyznaczonych i sukcesywnie wywozić na gminne 
wysypisko śmieci).  
2. W ZAKRESIE INSTALACJI    
-rozbiórka instalacji wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych  
-rozbiórka instalacji kanalizacyjnej z rur Ŝeliwnych  
-rozbiórka instalacji c,o.. z rur  stalowych czarnych oraz demontaŜ grzejników Ŝeliwnych  
(elementy z rozbiórki naleŜy składować w miejscach do tego wyznaczonych i sukcesywnie wywozić do skupu 
złomu) 
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ST-03   ROBOTY BETONOWE I śELBETOWE   45000000-7 
1. ZAKRES ROBÓT  
- wykonanie  płyty fundamentowej Ŝelbetowej pod centralę wentylacyjną       
- wykonanie płyty betonowej pod posadzki w przyziemiu.     
2. MATERIAŁY  
Beton B20  
Stal     AIII 
3. SPRZĘT  
Betoniarka samojezdna, taczka, łopaty, piła tarczowa do drewna, piła do drewna ręczna, młotek        
4. TRANSPORT   
Beton towarowy transportowany przy pomocy betoniarki samojezdnej    
Zbrojenie wykonane w warsztacie transportowane samochodem skrzyniowym  
5. WYKONANIE ROBÓT   
Płytę fundamentową wylać na miejscu budowy w uprzednio przygotowanym deskowaniu. Zbrojenie ułoŜyć 
zachowując wymagane otuliny. Beton w trakcie wylewania zawibrowywać. Po wylaniu beton pielęgnować.   
Zbrojenie wykonać w warsztacie wg schematu: 
-przygotowanie zbrojenia 
-czyszczenie prętów 
-prostowanie  
–ciecie  
do montaŜu prętów głównych stosować drut wiązałkowy   
Płytę posadzki wylać na miejscu budowy w uprzednio przygotowanym deskowaniu. Po wylaniu beton 
pielęgnować.   
6. KONTROLA JAKO ŚCI   
Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu: 
- wykonania deskowania,  
- ułoŜeniu zbrojenia, 
- sprawdzeniu klasy betonu  
- sprawdzeniu gatunku stali oraz stanu technicznego prętów pod względem ich zanieczyszczenia, wymiarów    
7. JEDNOSTKA OBMIARU    
Ilość wylanego betonu mierzona będzie w m3      
Ilość wykonanego zbrojenia mierzona będzie w kg      
8. ODBIÓR ROBÓT    
Odbiór robót dokona inspektor na podstawie dokumentacji budowy.  
- sprawdzeniu wymiarów , 
- sprawdzenie posadowienia   
9. PODSTAWA PLATNO ŚCI   
Jak w umowie na podstawie odebranych prac       
10. PRZEPISY         
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe.      

ITD –150-6935-2/1991 Pręty zbrojeniowe  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



13 
ST-03   ROBOTY MUROWE  45000000-7 
1. ZAKRES ROBÓT  
- ustawienie rusztowań   
- transport materiałów  
- przygotowanie zapraw   
- wykonanie przegród pionowych  
●ścianki działowe z cegły lub bloczków  gr 6,10,12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej   
2. MATERIAŁY  
-bloczki z betonu spienionego gr 6,10,12 cm 
-nadproŜa prefabrykowane   
-cegły dziurawki i cegły pełne    
-zaprawa cementowo-wapienna 
Zaprawy do wykonania przegród pionowych powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-
79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”,  

Przygotowanie zaprawy          

-zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

-marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy Budowlane  
zwykłe” 

-przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie 

-zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin  

-do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 „Cement 
powszechnego uŜytku”. Za zgoda Inspektora Nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5 st. C.  

-do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć niejednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapnia i zanieczyszczeń obcych.  

3. SPRZĘT  
skrzynia do zapraw, kielnia murarska, poziomica, łaty kierujące, betoniarka, wiadra.  
4. TRANSPORT   
Załadunek ręczny, samochód skrzyniowy, taczki     
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zwilgoceniem. 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zwilgoceniem. Cegły, bloczki i pustaki powinny być przewoŜone i składowane na paletach.  

5. WYKONANIE ROBÓT   
− przy wznoszeniu murów naleŜy zachować prawidłowe wiązania bloczków  

− jednakową grubość spoin oraz -zgodność z rysunkami konstrukcyjnymi w pełnym zakresie  

− mury wykonuje się pasami o wysokości 1-1,2m, wznosząc je równomiernie -wszelkie wnęki i bruzdy 
wykonuje się równocześnie ze wznoszeniem murów -w przypadku murów tynkowanych tradycyjnie naleŜy 
pozostawić nie zapełnione spoiny 

Pierwszą warstwę bloczków układamy na zaprawie cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 
rozpoczynając murowanie od naroŜników. KaŜdy wmurowany bloczek wymaga wypoziomowania. Jego 
połoŜenie sprawdzamy poziomnicą i w razie konieczności regulujemy za pomocą gumowego młotka. 
Szczególnie waŜne jest dokładne wypoziomowanie naroŜników i pozostałych bloczków pierwszej warstwy. 
Linie prawidłowego ułoŜenia bloczków wyznaczamy a pomocą sznurka murarskiego rozciągniętego pomiędzy 
naroŜnikami ściany. Ułatwi nam to  uzupełniane warstwy następnymi bloczkami. W trakcie układania  
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kolejnych bloczków koniecznie musimy sprawdzać ich wypoziomowanie. Do cięcia bloczków uŜywamy piły 
ręcznej z ząbkami widiowymi.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI   
-kontrola jakości zastosowanych materiałów  
-sprawdzenie jakości zapraw, 
-sprawdzenie odchyłek wykonanych  ścian       
7. JEDNOSTKA OBMIARU    
Ilość wykonanego muru mierzona będzie w m2      
8. ODBIÓR ROBÓT    
Badania przegród pionowych naleŜy przeprowadzać w oparciu o wymagania zawarte w normie PN-87/B-
03002 p.6.3. i powinny obejmować badania: 

− zgodności z dokumentacją projektową i powykonawczą,  

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości połączenia ścian, 

− wykonania przerw dylatacyjnych, 

− dopuszczalnych odchyłek.    

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeśli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Jeśli w projekcie nie podano inaczej 
maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: 20mm w pionie na wysokości kondygnacji, 
20mm w poziomie w osiach ścian nad i pod stropem   

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI      

 Jak w umowie na podstawie odebranych prac     

10.  PRZEPISY        

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.      

PN-68/B-10020 Roboty murowe, Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych  

PN-74/B-3000 Cement portlandzki  
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ST-03 ROBOTY TYNKARSKIE  45000000-7 
1. ZAKRES ROBÓT   
-wykonanie tynków wewnętrznych   
-wykonanie tynków szlachetnych wewnętrznych 
-wykonanie mozaikowych wypraw tynkarskich       
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3”Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  
Tynki szlachetne oraz mozaikowe wyprawy tynkarskie wykonać i odebrać wg instrukcji producenta    
2. MATERIAŁY. 
Zaprawy do wykonania przegród pionowych powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-90/B-14501 „ 
Zaprawy Budowlane zwykłe” lub aprobata techniczną. 
2.1 Piasek. 
Piasek do zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych”, w szczególność: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
-zawierać róŜne frakcje, tj. drobnoziarnistą - 0,25-0,5 mm, średnioziarnistą 0,5-1,0 mm,  gruboziarnistą 1,0-2,0 
mm, 
-do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty, a 
do gładzi piasek drobnoziarnisty   
2.2 Cement. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy uŜywać cementu portlandzkiego spełniającego wymagania normy: 
PN-B-19701 „Cement powszechnego uŜytku”.  
2.3. Wapno. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy uŜywać wapna suchogaszonego, które naleŜy zlasować minimum 
dobę przed przygotowaniem zaprawy. 
Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń obcych.  
Alternatywnie mo Ŝna wykonywa ć tynki w oparciu o gotowe zaprawy tynkarskie pakowa ne w workach 
25 kg. 
3. SPRZĘT. 
Do robót tynkarskich uŜywa się : 
-mieszarkę do zapraw, 
-agregat tynkarski, 
4. TRANSPORT. 
Cement, wapno bądź gotowe zaprawy tynkarskie, jako materiały wraŜliwe na zawilgocenie naleŜy przewozić 
krytymi środkami transportu bądź na paletach zabezpieczonych przed zawilgoceniem. 
Kruszywo moŜna przewozić odkrytymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
● Tynkować naleŜy przy temperaturze powyŜej 50C. 
● ŚwieŜe tynki naleŜy chronić przed wysychaniem. 
● Wszystkie powierzchnie do tynkowania powinny być nośne, wolne od pyłu i kurzu oraz bez tłustych plam.  
● Wszelkie ubytki w ścianach naleŜy uzupełnić.  
● Zasadą wykonania tynków wielowarstwowych jest stosowanie zapraw niŜszej marki na kolejne warstwy 
   tynku . 
6. BADANIA. 
Podstawą odbioru technicznego tynków są następujące badania: 
-sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, 
-sprawdzenie materiałów, 
-sprawdzenie podłoŜy, 
-sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa, 
-sprawdzenie grubości tynku, 
-sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych, 
-sprawdzenie wykończenia naroŜy, krawędzi i styków z innym podłoŜem. 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, 
jeśli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
Jeśli w projekcie nie podano inaczej maksymalne odchyłki wykonania tynku nie powinny przekraczać: 2mm 
na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu. 
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

P-88/B-32250 Materiały budowlane. Wody do betonów i zapraw. 

PN-B-30020-1999 Wapno 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Cementy powszechnego uŜytku 

PN-EN 998-2:2004 wymagania dotyczące zapraw do murów -  cz. 1 zaprawa tynkarska 
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ST-04 NAPRAWA I KONSERWACJA DACHU 45261900-3 
1. ZAKRES ROBÓT   
-wykonanie otworów pod przewody wentylacyjne     
-uzupełnienia pokrycia dachu  
-izolacje dachu     
2. MATERIAŁY. 
Do wykonania uzupełnienia pokrycia zastosować naleŜy materiały jak w dachu istniejącym. 
3. SPRZĘT. 
Do robót dachowych uŜywa się : 
-rusztowań, drabin , 
-wciągarki , 
4. TRANSPORT. 
Blachy pokrycia naleŜy przewozić środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
● Remont pokrycia naleŜy wykonać w technologii jak dach istniejący w temperaturze powyŜej 50C. 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót polegać będzie na sprawdzeniu szczelności pokrycia  
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ST-05 OKŁADZINY Z PŁYT  GIPSOWO-KARTONOWYCH SUCHE T YNKI GIPSOWE 
45400000-1   
1. ZAKRES ROBÓT  
- Wykonanie sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszczie metalowym  
Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – wymagania 
dla płyt gipsowo-kartonowych 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

Lp
. 

Wymagania 
GKB 

zwykła 

GKF 
ognioodporn

a 

GKBI 
wodoodporna 

GKFI 
wodo- i 

ognioodporn
a 

01 02 03 04 05 06 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i 
krawędzi 

2. Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując 

odklejania się od rdzenia 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±0,5 

szerokość 1200 (+0; -5,0) 

długość [2000÷3000] (+0; -6) 3. Wymiary i tolerancje [mm] 

prostopadłoś
ć 

róŜnica w długości przekątnych ≤5 

9,5 ≤9,5 - - - 

12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0 

15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0 
4. 

Masa 1m
2
 płyty o 

grubości [kg] 

≥18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 - - 

5. Wilgotność [%] ≤10,0 

6. Trwałość struktury przy opalaniu 
[min.] 

- ≥20 - ≥20 

7. Nasiąkliwość [%] - - ≤10 ≤10 

napis na 
tylnej 

stronie 
płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................;  
data produkcji 

kolor 
kartonu 

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

8. Oznakowanie 

barwa 

napisu 
niebieska czerwona niebieska czerwona 

3. SPRZĘT 
-Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”  
-Sprzęt do wykonywania suchych tynków 

-Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
 z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 



19 

4. TRANSPORT 
●Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. KaŜdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
●Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), 
które umoŜliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o 
grubości 9,5 mm. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
co najmniej 2000 kg lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z widłami. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Warunki przystąpienia do robót 
-Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
-Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
-Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod 
warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C, a wilgotno ść względna powietrza mieści się w 
granicach od 60 do 80%. 
-Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.2.Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego 
wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyŜszonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 
lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
-mocowanie poprzeczne krawędziami dłuŜszymi płyt do kierunku ułoŜenia elementów nośnych rusztu, 
-mocowanie podłuŜne wzdłuŜ elementów nośnych rusztu płyt, ułoŜonych równolegle do nich dłuŜszymi 
krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 

– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
– do profili stalowych blachowkrętami. 

5.1 Sufity na ruszcie stalowym  
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 
PrzedłuŜenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-ści pomieszczenia, dokonuje się 
przy uŜyciu łącznika wzdłuŜnego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy 
wieszaków gdy chodzi o sufit obniŜony (sto-pień obniŜenia sufitu determinuje uŜycie pręta mocującego o 
odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyŜowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany 
bezpośrednio do podłoŜa. 
 Konstrukcję rusztu sufitu obniŜonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. 
 W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą uŜywa się łączników krzyŜowych (60/60). 
 W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 
27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
 

Grubość płyty gipsowo-
kartonowej [mm] 

Dopuszczalna odległość 
między wieszakami [mm] 

Dopuszczalna odległość 
w warstwie głównej [mm] 

Dopuszczalna odległość w 
warstwie nośnej [mm] 

9,5 
12,5 
15,0 

850 
850 
850 

1250 
1250 
1000 

420 
500 
550 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Badania w czasie wykonywania robót 

6.1Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 
W szczególności powinna być oceniana: 
-równość powierzchni płyt, 
-naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
-wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
-wilgotność i nasiąkliwość, 
-obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
6.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
7. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje si ę za zgodne z dokumentacj ą projektow ą, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je Ŝeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzgl ędnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki  
Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze”. 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoŜa, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 
e. wichrowatość powierzchni. 
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 
prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych załoŜeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 
krawędzi suchych tynków naleŜy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 
Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 
0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniŜszej tabeli. 
 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny  i odchylenia 
krawędzi od linii prostej 

pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

nie większa niŜ 2 mm i w 
liczbie nie większej niŜ 2 

na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 

mb 

nie większe niŜ 1,5 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej 

niŜ 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 
mm wysokości oraz nie 

więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniach powyŜej 

3,5 m wysokości 

nie większe niŜ 2 mm na 1 
mb i ogółem nie więcej niŜ 3 

mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

nie większe niŜ 2 mm 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
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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. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Informator o montaŜu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 
Pińczów. 
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 1996  
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ST-05   ROBOTY MALARSKIE DLA ROBÓT WEWN ĘTRZNYCHN 45400000-1 
1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST „Wymagania ogólne”  
Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy: 
Podło Ŝe 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 nałoŜona i rozprowadzona na podłoŜu, 
decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba  – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – 
barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
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 Ŝywicznych  – zawiesina pigmentów i obciąŜników w spoiwie 
Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcie ńczalne wod ą – zawiesina pigmentów i obciąŜników w 
spoiwie Ŝywicznym, 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 Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; 
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
2. ZAKRES ROBÓT  
-malowanie ścian farbami akrylowymi i emulsyjnymi    
3. MATERIAŁY  
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

– termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 
Rodzaje materiałów 
Materiały do malowania wnętrz obiektu. 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu naleŜy zastosować: 
● farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
● środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektu. 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektu naleŜy zastosować: 
● farby na spoiwach: 
● 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 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
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●  rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

● środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 
● środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
● kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
4. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
– 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 spręŜarkami, 
– drabiny i rusztowania. 
5. TRANSPORT 
Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i 
uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca 
się uŜywać samochodów zamkniętych do przewozu farb  
w innych opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  
Materiały do robót malarskich naleŜy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe naleŜy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 
6. WYKONANIE ROBÓT  
Warunki przyst ąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z 
tworzyw sztucznych (biały montaŜ) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
- wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 
-całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 
wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 
-wykonaniu tzw. białego montaŜu, 
-ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 
listew przyściennych i cokołów, 
-oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
Wymagania dotycz ące podło Ŝy pod malowanie  
Tablica 1. Najwi ększa dopuszczalna wilgotno ść podło Ŝy mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność 

podłoŜa,  
w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
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2 Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

●Tynki zwykłe 
1. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni.  
2. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów 
solnych).  
3. Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 

podanych w tablicy 1. 
4. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
●Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
●PodłoŜa z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niŜ 
12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków Ŝywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i 
oczyszczona z plam tłuszczu, Ŝywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny 
być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 
●PodłoŜa 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. 
●Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, 
gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
Warunki prowadzenia robót malarskich  
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 
– w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek 

temperatury poniŜej 0°C, 
– w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, by temperatura podłoŜa nie 

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

pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonić. 
●Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
●Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 
większej niŜ 80%. 
●Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
●Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru.  
●Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Wykonanie robót malarskich wewn ętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w pkt.  a 
warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt.  
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb,  
Wymagania dotycz ące powłok malarskich 
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
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c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.  
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w 
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoŜa, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu. 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po 

hakach rusztowań, o powierzchni kaŜdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
7.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Badania przed przyst ąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy przeprowadzić badanie podłoŜy oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót. 
Badania podło Ŝy pod malowanie 
Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy wykonywać po otrzymaniu protokołu z 
ich przyjęcia. 
Badanie podłoŜa powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrol ą powinny by ć obj ęte w przypadku : 
▬ tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 

wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 
elementów metalowych, wilgotność tynku, 

▬ podłoŜy z drewna – wilgotność, stan podłoŜa, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia, 

▬ 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 naleŜy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 

 

● Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. 
●Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) naleŜy oceniać przez przetarcie powierzchni 
suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia naleŜy uŜywać czystej szmatki. 
●Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości naleŜy 
pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Badania materiałów 
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach malarskich, 
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– terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach, 
– wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
●skoagulowane spoiwo, 
●nieroztarte pigmenty, 
●grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
●koŜuch, 
●ślady pleśni, 
●trwały, nie dający się wymieszać osad, 
●nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
●obce wtrącenia, 
●zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
●ślady pleśni, 
●zbrylenie, 
●obce wtrącenia, 
●zapach gnilny. 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 
projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoŜy i nakładania powłok malarskich. 
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, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
– jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania. 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w ilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
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c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać za odporną 
na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
●na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych 
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; 
przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie, 
●na podłoŜach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 
oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 
podłoŜa. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót dokonuje inspektor     
9.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany 

i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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. 

 
Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 
1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: 
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
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ST-05  POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN PŁYTKAMI 45400000-1 
1. ZAKRES ROBÓT  

●wykonanie posadzek z płytek na całej powierzchni    

●obłoŜenie ścian płytkami pomieszczeń ubikacji      

●obłoŜenie ścian płytkami pomieszczenia porządkowego do wysokości 160m     
2. MATERIAŁY  

Zagadnienia ogólne  
▬Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych 
powinny mieć: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

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

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

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

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

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

▬Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

Rodzaje materiałów  

●Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich 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. 

●Kompozycje klejące 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 naleŜy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez 
badań laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 
 



29 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 

– 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 (krzyŜyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT 

Transport i składowanie materiałów  

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca 
się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy 
zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości 
materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5. WYKONANIE ROBÓT  

Warunki przyst ąpienia do robót  

●Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, 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 robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

●Roboty wykładzinowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5ºC i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

●Wykonane wykładziny i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem. 

Wykonanie wykładziny  

PodłoŜa pod wykładziny 

PodłoŜa pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

– podkłady związane z podłoŜem – 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 moŜe przekraczać 5 mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
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W podkładzie naleŜy 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 niŜ 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w 
styku róŜnych 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. 

DuŜym 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  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. 

PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie 
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niŜ 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 

zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być nałoŜona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane 
wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości płytek: 

– 50 x 50 mm  –  3 mm 

– 100 x 100 mm –  4 mm 

– 150 x 150 mm –  6 mm 

– 200 x 200 mm –  6 mm 

– 250 x 250 mm –  8 mm 

– 300 x 300 mm –  10 mm 

– 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek i 
wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. Nakładając 
pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć dla 
uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, docisnąć i 
mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 
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Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

– do 100 mm –  około 2 mm 

– od 100 do 200 mm –  około 3 mm 

 

– od 200 do 600 mm –  około 4 mm 

– powyŜej 600 mm –  około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ 
usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

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

Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą mokrym 
pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
wykładziny pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek 
wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. JeŜeli 
w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie 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 takŜe płytki. 

Wykonanie okładzin 
PodłoŜa pod okładzinę 

PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

– podłoŜa betonowe 

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

– płyty gipsowo kartonowe. 

●Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoŜa. 

●PodłoŜa 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 naleŜy 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 moŜe być otynkowana tynkiem gipsowym 
zatartym na ostro marki M4-M7. 

●W przypadku podłóŜ nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 
producenta). 

●W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoŜe 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 moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niŜ 3 na długości 
łaty, 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 mm na wysokości kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2 mm na 1 m. 
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● Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłoŜach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, 
wapiennej i gipsowej marki niŜszej niŜ M4. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich  

wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a 
skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niŜ połowa płytki. Szczególnie 

starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z 
róŜnego rodzaju i wielkości płytek. 

●Przed układaniem płytek na ścianie naleŜy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 
usytuowania łaty naleŜy uŜyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

●Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zaleŜy 
od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych okładzinie. 

●Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być rozłoŜona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

●Zalecane wielkości zębów pacy w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt wykonanie wykładzin    

●Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

●Grubość warstwy kompozycji klejącej w zaleŜności od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości 
płytek wynosi około 4-6 mm. 

●Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym naroŜniku, jeŜeli wynika z rozplanowania, Ŝe powinna 
znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie naleŜy zacząć od przyklejenia 
drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

●Układanie płytek polega na ułoŜeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym 
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej zaprawy klejowej 
po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o duŜych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. 

●Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułoŜeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego 
pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  

●Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe.  

●Zalecane szerokości spoin w zaleŜności od wymiarów płytek podano w w pkt. wykonanie wykładzin   

●Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki 
dystansowe. 

●W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

●Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co moŜliwe 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) naleŜy 
uŜywać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po 
uprzednim namoczeniu wodą. 

●Do spoinowania moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

●W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą mokrym 
pędzlem. 

●Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
okładziny pocą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
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●JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜenie 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 uzaleŜniony 
od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 

Impregnowane mogą być takŜe płytki. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. 

KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

-sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

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

-sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 
równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1mm 

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

-sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera 
wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

-zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

 dokumentacji powykonawczej, 

-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

-prawidłowości przygotowania podłoŜy, 

-jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

-prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

 Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed  

 przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

 Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

-sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy  

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

-sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 
róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia naleŜy mierzyć z 
dokładności do 1 mm, 
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-sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich 
długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

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

-sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

-grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i 
opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i 
wykonawcy. 

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ące wykładzin i okładzin 
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

-cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla 
których róŜnorodność barw jest zamierzona), 

-cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy 
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

-grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

-dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie 
powinno być większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej długości lub szerokości 
posadzki, 

-spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

-dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 m i 3 mm 
na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla 
płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

-szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

-listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

-cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla 
których róŜnorodność barw jest zamierzona), 

-cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy 
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

-grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

-dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m, 

-odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

-spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

-dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 m i 3 mm 
na długości całej okładziny, 

-elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 450 00000-7  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1 Normy 
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 ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej E>10%. 
Grupa B III. 
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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 II a. 

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa B II b. 

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A 
I. 

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II 
a. Cz. 1. 

PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II 
a. Cz. 2. 

PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II 
b. Cz. 1. 

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II 
b. Cz. 2. 

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, 
gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru 
współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych.. 

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate 
płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych róŜnic barw. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych 
i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw 
na bazie Ŝywic reaktywnych. 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
ściskanie. 
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PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

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

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

 

9.2 Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 

45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 

− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z 
płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 

− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 

− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 

      Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. 
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ST-06 ROBOTY STOLARKI DRZWIOWEJ 44220000-8 
 
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
drzwiowej .    
2. MATERIAŁY. 
Stolarkę drzwiową naleŜy zabudować wykończona wraz z powłokami malarskimi oraz okuciami. 
-drzwi wewnętrzne płytowe pełne 
-drzwi wewnętrzne w konstrukcji aluminiowej przeszklone      
3. WYKONANIE ROBÓT. 
OścieŜnice drzwiowe naleŜy wstawić w gotowe otwory na przekładkach z tworzywa lub drewna, sprawdzić ich 
pionowość, zaklinować i zamontować do ościeŜy za pomocą kotew metalowych. Przestrzeń między 
ościeŜnicą  drzwiową oraz ścianą naleŜy wypełnić pianką montaŜową.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu nie mniejsze niŜ 1 mm na 1 m wysokości lecz nie więcej niŜ 3 mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe niŜ: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1,0 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2,0 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2,0 m. 
Wykończenie styku ościeŜnicy drzwiowej z tynkiem silikonem lub listwą maskującą. 
4. ODBIÓR ROBÓT. 
Podstawą odbioru technicznego stolarki drzwiowej są następujące badania: 
-sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, 
-sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów, 
-sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz okuć, 
-sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
5. PRZEPISY ZWIĄZANE 
5.1.Normy 

PN-B10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne. 

PN-78/N-13050 Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000. Okucia Budowlane. Podział. 

PN-EN 1154:1999/AL.:2004 Okucia Budowlane – zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania – 
Wymagania i metod 
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ST-07 INSTALACJA WENTYLACJI 45331210-1 
WSTĘP 
1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych branŜy wentylacyjnej .  
2. MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

3. WYKONANIE ROBÓT 

Instalacja wentylacyjna powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu  wymagań 
przepisów techniczno-budowlanych. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, lub pod stropami, itp. powinny spoczywać na podporach 
stałych (w uchwytach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niŜ wynika to z wymagań dla materiału, z 
którego wykonane są rury. 

Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją . 

4. BADANIA ODBIORCZE 

Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić przed zabudowaniem w kanałach. 

-sprawdzenie zgodności parametrów pracy urządzeń i instalacji z projektem  

-sprawdzenie czy zamontowane urządzenia posiadają wymagane dopuszczenia do eksploatacji  

-sprawdzenie głośności pracy urządzeń 

-sprawdzenie dostępności dla obsługi ze względu na konieczność obsługi konserwacyjnej  

-sprawdzenie szczelności wykonania instalacji  

5. ODBIÓR ROBÓT 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 

- zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji,  

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 

- protokoły wykonanych badań odbiorczych,  

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,   

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

W ramach odbioru końcowego naleŜy: 

-sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

5. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wentylacyjnych Zeszyt nr 5 

- PN-EN 12599-2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru i   

- wykonania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji  

- PN-B 03434 Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania.  

- PN-78B-10440 Urządzenia  wentylacyjne Wymagania i badania. 

- PN-B-76001Przewody Wentylacyjne Szczelność, Wymagania i badania 

- PN-EN-779-AC  Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji, Wymagania i badania 

- PN-EN-13180  Wentylacja budynków Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne   



39 
ST-08 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA  45330000-9 
WSTĘP 
1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych branŜy wodno-kanalizacyjnej.  
2. MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

3. WYKONANIE ROBÓT 

Instalacja wodno-kanalizacyjna powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu  wymagań 
przepisów techniczno-budowlanych. 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, Ŝeby w najniŜszych miejscach załamań 
przewodów zapewnić moŜliwość odwadniania instalacji, a punktach czerpalnych moŜliwość odpowietrzania 
instalacji. Dopuszcza się moŜliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeŜeli prędkość przepływu 
wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróŜnianie z wody jest moŜliwe przez przedmuchanie spręŜonym 
powietrzem. 

Przewody instalacji wodociągowej naleŜy prowadzić po ścianach wewnętrznych. W przypadkach technicznie 
uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach zewnętrznych pod warunkiem 
zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej  

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami, itp. Powinny spoczywać na podporach 
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach, itp.) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niŜ wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlachcie podłogowej, powinny być układane 
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 
dokumentacji technicznej powykonawczej. 

Przewody naleŜy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłuŜeń cieplnych (z 
maksymalnym wykorzystaniem moŜliwości samokompensacji). 

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłuŜeń cieplnych. 

Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją . 

Przewody instalacji wodociągowej powinny być izolowane cieplnie. Dopuszcza się niestosowanie izolacji 
cieplnej przewodów instalacji wodociągowej, jeŜeli: 

a) prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura powierzchni podłogi 
nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C, 

b) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie niestosowania izolacji cieplnej określonych 
przewodów. 

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyŜej przewodów elektrycznych. 

Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. 

4. BADANIA ODBIORCZE 

Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

JeŜeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montaŜu całej instalacji, wówczas badanie szczelności 
naleŜy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów części instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych dopuszcza się wykonanie badania szczelności spręŜonym powietrzem 

Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad 
wartość ciśnienia próbnego. 
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4.1. Przygotowanie do badania szczelno ści woda zimn ą 

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna 
być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tą naleŜy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a 
budynek, w którym znajduje się instalacja, nie moŜe być przemarznięty. Podczas płukania, wszystkie zawory 
przelotowe, powinny być całkowicie otwarte. 

Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu, naleŜy, przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu 
sprawdzenia czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia 
badania szczelności. 

4.2. Przebieg badania szczelno ści wod ą zimn ą 

Do instalacji naleŜy podłączyć ręczną pompę wodną do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposaŜona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

Podczas badania powinien być uŜywany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 
150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 

b) 0,2 bar przy zakresie wyŜszym. 

Badanie szczelności instalacji wodą moŜemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie występowania w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. 

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności, naleŜy zwiększyć ciśnienie 
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniŜszym punkcie instalacji. 

Wartość ciśnienia próbnego naleŜy przyjąć w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz 
nie mniej niŜ 10 barów.  

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie oraz stwierdzenie, czy badanie 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole naleŜy 
jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

4.3. Badanie szczelno ści instalacji spr ęŜonym powietrzem 

Badanie szczelności instalacji moŜna przeprowadzić spręŜonym powietrzem nie zawierającym oleju. 

Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji spręŜonym powietrzem nie powinna przekraczać 3 bar. 

Podczas badania powinien być uŜywany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 
150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. 

SpręŜarka, uŜywana podczas badania szczelności spręŜonym powietrzem, powinna być wyposaŜona 
w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności 
o nie więcej niŜ 10%. 

Podczas badania szczelności spręŜonym powietrzem, naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
niebezpieczeństwo wynikające z zagroŜenia wypadkiem, spowodowanym moŜliwością wypchnięcia przez 
spręŜone powietrze elementu instalacji (np. nie naleŜy stosować jako zaślepek wciskanych korków z 
tworzywa sztucznego). 

W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji moŜna je lokalizować 
akustycznie lub z uŜyciem roztworu pieniącego. 

Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie 
co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (róŜnica temperatury 
nie powinna przekraczać ±3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 

Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku 
ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności spręŜonym powietrzem, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz 
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stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem 
negatywnym. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 
badaniem szczelności. JeŜeli wynik badania był negatywny, w protokole naleŜy określić termin, w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.       

5. ODBIÓR ROBÓT 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 

b) protokoły wykonanych badań odbiorczych,  

c) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, z których 
wykonano instalację,  

d) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

W ramach odbioru końcowego naleŜy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku bodowy uzasadnienia konieczności 
wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorowych, 

d) uruchomić instalację, sprawdzić osiągani zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przyjęciem instalacji do uŜytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz z podaniem przyczyny takiego 
stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia, naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru 
ponownego naleŜy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 
destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.  

6. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipa 194 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115,01 poz. 1229, 
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 50/03 poz. 718) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/0, poz. 270) 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836) 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych, dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 
113/98 poz. 728) 
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[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673) 

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub środowiska, 
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz 
wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 
5/00 poz. 53) 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŜenie albo, które słuŜą ochronie lub 
ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska 
zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58) 

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 79*03 poz. 714) 

[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 
czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 
1195) 

[11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz. 906) 

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

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1. 

PN-71/B-10420  Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-107000,00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-107000,04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania. 

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 
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ST-09 ROBOTY MONTAśOWE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
45310000-3  
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektro-
montaŜowych  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w  punkcie 1.1 dla następującego zakresu robót: 
-budowa rozdzielni głównej  
-montaŜ tablic rozdzielczych 
-montaŜ przewodów instalacji oświetleniowej i siłowej  
-montaŜ opraw oświetleniowych  
-prace pomiarowe i odbiorcze  
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.2. w zakresie zgodnym z projektami wykonawczymi. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i przepisami.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.  

2. Wymagania szczegółowe dotycz ące robót. 

Materiały. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST.  

Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz  spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania 
Transport. 

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

3. Wykonanie robót. 

3.1. Rozdzielnia główna. 

Rozdzielnica główna powinna być wyposaŜona w aparaturę rozdzielcza opisaną w projekcie. Elementy układu 
pomiarowego powinny być osłonięte i przystosowane do oplombowania. 

Miejsce pod zabudowę licznika  powinno być wykonane zgodnie z wymogami dostawcy energii elektrycznej. 

3.2. Monta Ŝ tablic rozdzielczych. 

Poszczególne tablice rozdzielcze naleŜy wykonać na podstawie schematów określających wyposaŜenie w 
aparaty rozdzielcze. Zastosować obudowy dostosowane do wyposaŜenia i do wymogów wynikających z 
lokalizacji tablicy.  

3.3. Układania przewodów. 

Układanie przewodów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną, w liniach prostych równoległych 
do ścian i stropów. Przejścia przewodów przez ściany naleŜy wykonać w trwale mocowanych rurkach  
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ochronnych o średnicy wynoszącej co najmniej 1,5- krotną wartość średnicy przewodu. Przepusty po 
wciągnięciu przewodów uszczelnić pianką. Przewody naleŜy układać pod tynkiem. 

3.4. Monta Ŝ opraw o świetleniowych. 

Oprawy oświetleniowe naleŜy montować na stropie w miejscach przedstawionych w dokumentacji, w sposób 
zgodny z instrukcją montaŜu podaną przez wytwórcę. Po przykręceniu oprawy naleŜy wprowadzić do niej 
przewód kabelkowy, wykonać uszczelnienie na fabrycznie zamontowanym dławiku i dokonać podłączeń do 
listwy zaciskowej wewnątrz oprawy.  

3.5. Monta Ŝ osprz ętu. 

Gniazdka wtyczkowe naleŜy montować na wysokości 80 cm nad posadzką w pomieszczeniach zajęć oraz 
sanitarnych oraz 30 cm nad posadzką w korytarzach. Łączniki naleŜy montować na wysokości 120 cm nad 
posadzką przy drzwiach do pomieszczeń, zgodnie z dokumentacja techniczną. 

3.6. Monta Ŝ połączeń wyrównawczych. 

Wszystkie połączenia przewodów wyrównawczych do głównej szyny uziemiającej naleŜy wykonać przez 
skręcanie, w sposób trwały, pewny i zabezpieczony przed korozją. 

Przewody wyrównawcze winny mieć izolację dwubarwna ziolono-Ŝółtą. Szynę wyrównawczą naleŜy 
pomalować równieŜ na przemian na kolor zielony Ŝółty paskami o szerokości 5 cm. Szynę uziemiającą naleŜy 
połączyć z uziomem budynku przez spawanie, a miejsce spawu zabezpieczyć antykorozyjnie.  

4. Przepisy zwi ązane. 

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo- Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych- Wybór środków ochrony 
przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalenia ogólnych charakterystyk. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed obniŜeniem napięcia. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa- Postanowienia ogólne- 
Środki ochrony przed praŜeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona izolacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 
instalacjach obiektów budowlanych.. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo- Środki ochrony przed 
prądem przetęŜeniowym. 
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PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych – Ochrona 
przeciwporaŜeniowa. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego –Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego – Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego – Uziemienie i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego – ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Sprawdzanie – Sprawdzanie 
odbiorcze. 


