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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA   

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
         Uwaga ! 
            Wszelkie uŜyte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, 
            nazwy produktów i firm mają na celu wyłącznie określenie parametrów technicznych 
            materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Wykonawca 
            moŜe w tych przypadkach zaoferować materiały „równowaŜne” tj. posiadające  
            parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w  
            specyfikacji technicznej. 
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Instalacja wentylacji hybrydowej 

 

 
Nazwa inwestycji: 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                          
z wykonaniem instalacji wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym 
przy ul. Ściegiennego 270A w Kielcach. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wentylacji 
hybrydowej.  

Zakres robót obejmuje:  

1.2.1. Wykonanie systemu wentylacji hybrydowej.  System wentylacji 
lokali mieszkalnych oparto o podciśnieniowy nawiew powietrza 
zewnętrznego higrosterowanymi nawiewnikami okiennymi typu EHA              
i EMM oraz wywiew niskociśnieniowymi nasadami kominowymi VBP, 
montowanymi na wywiewnych pionach wentylacyjnych wyposaŜonych w 
kratki higrosterowane BXL. Całość systemu oparto na produktach firmy 
AERECO. 

Sterowanie ilością przepływającego powietrza przez pomieszczenia 
odbywać się będzie na podstawie pomiaru poziomu wilgotności powietrza 
w wentylowanych pomieszczeniach. Realizowane to będzie za pomocą 
czujników wilgotności zamontowanych w kaŜdym nawiewniku okiennym 
oraz kratce wywiewnej. 

Całość systemu wentylacji hybrydowej składa się z: 

- nawiewników okiennych higrosterowanych typu EMM707 i EHA755, 

- kratek ściennych higrosterowanych BXL888 z króćcem ø125mm, 

- niskociśnieniowych nasad kominowych VBP042, 

- kanałów wywiewnych z rur SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej z 
kształtkami z uszczelkami gumowymi, 

- kanałów prostokątnych typu AI łączonych na zakładkę i wprowadzanych 
w istniejąca murowane przewody wentylacyjne, 

- skrzynek rozpręŜnych, tłumiących. 

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków przewodami 
wentylacji, wszystkie poziome przewody wentylacyjne naleŜy zaizolować 
akustycznie matami z wełny mineralnej z płaszczem aluminiowym 
grubości 30 mm. 



 

2. MATERIAŁY  

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców 
naleŜy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące 
przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z 
zastrzeŜeniem uzyskania w efekcie załoŜonych przez projektanta 
parametrów działania instalacji i nie niŜszego od załoŜonego standardu 
technicznego i jakościowego inwestycji.  

 

2.1. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne, 
typ A/I:  

• o obwodzie do 600 mm,  
• o obwodzie do 1000 mm,  

2.2. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kołowe, typ 
SPIRO:  

• o średnicy do 100 mm,  
• o średnicy do 160 mm,  
• o średnicy do 200 mm, 
• o średnicy do 250 mm, 

2.3. Skrzynki tłumiące w wykonaniu indywidualnym do nasad 
kominowych. 

2.4. Kratki wentylacyjne higrosterowane typ BXL888 – AERECO, 

2.5. Nawiewniki okienne higrosterowalne EMM707 – AERECO, 

2.6. Nawiewniki okienne higrosterowalne EHA755 – AERECO, 

2.7. Czerpnie i wyrzutnie dachowe okrągłe: 

• o średnicy do 125 mm, 

2.8. Podstawy dachowe okrągłe w układach kanałowych do przewodów:  

• o średnicy do 200 mm,  

 

2.9. Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej                 
z płaszczem aluminiowym: 



• gr. 30 mm, 

2.10. Zestawienie urządzeń:  

Typ Sztuk Wydajność N 
[kW] 

CięŜar Uwagi 
PRODUCENT 

  N/W [m3/h]  [kg]  

V4A 1 100 
0,75 

[ 230V ] 
1,5 AERECO 

VBP 042 24 400 
0,02 

[ 8-12V ] 
18 AERECO 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Sprzęt do wykonania instalacji wentylacji  

• narzędzia monterskie  
• szlifierka kątowa  
• wiertarka zwykła  
• młoto-wiertarka udarowa, 
• wkrętarka zwykła 
• rusztowanie przesuwane lekkie  
• podnośnik  

4. TRANSPORT  

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta 
na plac budowy. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej               
i zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lub przesuwaniem.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do 
transportu materiałów, elementów konstrukcji itp. na budowę. W czasie 
transportu naleŜy zabezpieczyć materiał przed przemieszczeniem, 
zgnieceniem lub uszkodzeniem. NaleŜy przestrzegać zaleceń wytwórców 
odnośnie składowania i przemieszczania wyrobów.  

5.0. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji                  
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą 
wykonane roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji w 
budynkach. Roboty instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania robót budowlano -montaŜowych cz. II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI 
INSTAL- zeszyt 5 z września 2002 r. - "Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych".  



5.1. Roboty przygotowawcze Instalacja wentylacji  

� sprawdzenie droŜności istniejących kanałów wentylacyjnych 
murowanych, 

� wyznaczenie tras przebiegu kanałów wentylacyjnych,  
� montaŜ zawiesi dla kanałów wentylacyjnych, 

5.2. Roboty montaŜowe instalacji wentylacji  

� montaŜ nawietrzaków higrosterowanych w górnych partiach okien, 
� montaŜ pionowych kanałów wentylacyjnych łączonych na nypel lub 

zakładkę, wpuszczanych w istniejące, murowane przewody kominowe, 
� montaŜ poziomych izolowanych przewodów wentylacyjnych,  

� montaŜ nasad kominowych, 
� montaŜ wentylatora kanałowego, 
� montaŜ elementów wywiewnych (kratek higrosterowanych) 

5.3. Izolacje termiczne  

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wywiewne 
układane w poziomie oraz prowadzone w szachcie windowym naleŜy 
zaizolować termicznie matami z wełny mineralnej z płaszczem 
aluminiowych grubości 30mm. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Kontrola techniczna  

• sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń,  
• sprawdzenie wykonania połączeń,  
• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,  
• sprawdzenie usunięcia wszystkich dostrzeŜonych wad,  
• sprawdzenie działania i wyregulowania instalacji wentylacji  

 

6.2. Próby i regulacje 

W czasie próbnego ruchu urządzeń naleŜy dokonać regulacji                     
oraz pomiarów wywiewanego powietrza zgodnie  z projektem i zaleceniami 
producenta nawiewników i kratek higrosterowanych.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez InŜyniera po całkowitym 



zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania 
instalacji wentylacji w obiekcie, w oparciu o przedłoŜony przez wykonawcę 
robót Protokół Skuteczności Działania Wentylacji.  

Przyjęcie robót moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równieŜ wykonania prac zgodnie         
z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami.  

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 
Ogólne zasady płatności podano w STWiORB kod CPV 45000000-7 
"WYMAGANIA OGÓLNE" . 
 
-  zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w 
umowie. 
- kwota ryczałtowa za wykonanie robót uwzględnia: 

� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� wykonanie robót przygotowawczych, 
� usunięcie materiałów pochodzących z prac wyurzeniowych ze 

stanowiska roboczego, 
� wywóz i utylizacja materiałów przeznaczonych do trwałego 

usunięcia, 
� dostawę niezbędnych materiałów do wykonania zadania, 
� wykonanie prac montaŜowych, 
� wykonanie prac izolacyjnych, 
� wykonanie wszystkich prób i odbiorów, 
� przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 
� likwidacja stanowiska roboczego. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Katalogi  

Katalogi produktów zastosowanych w instalacji  

9.2. Normy  

PN- 67/B-0341O Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych  

PN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie  

PN - N - 01307 Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. 
Wymagania  



dotyczące wykonania pomiarów.  

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej  

BN-70/8865-05 Kanały i kształtki wentylacyjne  

BN-70/8865-04 Kanały i kształtki wentylacyjne  

BN-88/8865-04 Kanały i kształtki wentylacyjne  

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne  

BN-70/8865-33 Czernie ścienne powietrza  

BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne  

9.3. Wymaganie techniczne COBRTIINSTAL- zeszyt 5 z września 
2002 r. -"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych"  
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SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI- STB nr1  
 

1. Specyfikacja techniczna ogólna  
2. Szczegółowa ST  nr1 sufity gkf 
3.Szczegółowa ST  nr2 tynki  
4.Szczegółowa ST  nr3 roboty malarskie  
5.Szczegółowa ST nr 4 roboty murowe 
6. Szczegółowa ST nr 5 okładziny 
7. Szczegółowa ST nr 6 rozbiórki 
8. Szczegółowa ST nr 7 roboty betonowe 
9. Szczegółowa ST nr 8 pokrycie dachu 
10. Szczegółowa ST nr 9 stolarka i slusarka 
11. Szczegółowa ST nr 10 Izolacje 
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1.0CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1 Nazwa ogólna: 

PRZEBUDOWA  BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZWIAZKU Z WPROWADZENIEM 

INSTALACJI GAZOWEJ DO BUDYNKU PRZY UL. ŚCIEGIENNEGO 270A W KIELCACH  

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym wykonania :  
PRZEBUDOWA  BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZWIAZKU Z WPROWADZENIEM 

INSTALACJI GAZOWEJ DO BUDYNKU PRZY UL. ŚCIEGIENNEGO 270A W KIELCACH  

 obejmującym : 

          Roboty budowlane : 

            - roboty rozbiórkowe 

             -roboty murowe 

              -betonowe 

             - wymiana tynków oraz nowe tynki  wewnętrznych 

             -malowanie ścian  

              -okładziny ścian i podłóg 

            -  stolarka drzwiowa 

             -wykonanie wieŜby dachowej z pokryciem blachodachówką  oraz uzupełnienie pokrycia  

              stropodach  ocieplony i pokryty  papą 
             Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót obejmujących w 

szczególności wymagania, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.c Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Ubezpieczenie budowy 
Wykonywane roboty budowlane naleŜy ubezpieczyć w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. 

Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób trzecich przebywających na 

budowie, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia oraz warunków 

atmosferycznych, zniszczeń w trakcie wznoszenia obiektów, kradzieŜy oraz świadomych zniszczeń 

przez osoby trzecie. 

Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub 

wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i 

odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót. Wykonawca będzie zobowiązany do okazania 

na kaŜde Ŝądanie zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacenia składek. 

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

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami zamawiającego. 

Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik 

budowy (jeśli jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze kaŜdego tomu dokumentacji. Na 

wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego 

robót.  

Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 

Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą budowlana i geodezyjna, oraz 

wytyczenie budynku i  projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robót, plan BIOZ oraz 

projekty ewentualnych deskowań, rusztowań itp. sporządzi wykonawca na własny koszt jeśli są 

wymagane. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieŜności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich 

waŜności wymieniona w umowie. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu naleŜy powiadomić niezwłocznie zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów jest 

waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej powinny być uwaŜane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 

powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie został 

określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to naleŜy przyjąć tolerancje 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są 

w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 

niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 

1.d  Informacje o terenie budowy 
     Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 
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przedstawionym do zaakceptowania  przez  zamawiającego   projekcie   organizacji   placu   

zaplecza i robót oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, 

oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę za przedmiot umowy . 

    Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji oraz za wszelkie urządzenia w obrębie 

budowy, w tym celu uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych 

mu przez zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na 

wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełoŜenia oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomić 

zamawiającego oraz właściciela o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach 

dostarczonych przez zamawiającego 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 

zabezpieczające przed: 

• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  

• przekroczeniem norm hałasu, 

• moŜliwością powstania poŜaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 

ochrony    środowiska    obciąŜają    wykonawcę    robót.    Wody    powierzchniowe i gruntowe nie 

mogą być zanieczyszczane w czasie trwania robót ani po ich upływie z winy wykonawcy.. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, 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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego z dostępem do wody i energii elektrycznej. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 

transporcie materiałów, wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
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od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów uszkodzonych w wyniku przewozu 

nadmiernie obciąŜonych pojazdów i ładunków lub o przekroczonej skrajni. 

     Ogrodzenia 
Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 

tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie.   

     Zabezpieczenia chodników i jezdni 
Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 

odcinków dróg i chodników publicznych. A takŜe usuwać na bieŜąco wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy 

 

1.e Nazwy i kody robót budowlanych 
      Grupy robót: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę roboty ziemne 

45200000-9 Roboty budowlane i inŜynierii lądowej 

45300000-0Roboty w zakresie instalcji budowlanych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe  

     Klasy robót: 
45111200-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu  

45262500-6 Roboty murowe 

45410000-4Tynkowanie 

45442000-7 Roboty malarskie 

Kategorie robót:  
        STB nr 1                              
       54421152-4  Ściany z płyt GKF  

       45410000-4 Tynkowanie 

       45442100-8 Roboty malarskie 

       45262522-6 Murowe 

                  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

        45111100-9 Rozbiórki 

        45223500-1 Betonowe 

         45261910-6 Pokrycia dachu 

         45421000-4Ślusarka 

     45321000-6 Izolacje 

             

   
1.f Określenia podstawowe 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
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rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji 

pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.  

Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami 

i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.  

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne 

do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez 

Zamawiającego 

      Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela  

     Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 

Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

robót.  

Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 

Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, projekt organizacji zaplecza, 

projekty organizacji robót, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowań, rusztowań itp. 

sporządzi wykonawca na własny koszt jeśli są wymagane. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieŜności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich 

waŜności wymieniona w umowie. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu naleŜy powiadomić niezwłocznie zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów jest 

waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej powinny być uwaŜane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 

powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie został 

określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to naleŜy przyjąć tolerancje 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są 

w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 

niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 
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2.0 MATERIAŁY 
 

Źródła uzyskania materiałów 

Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 

wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i 

dokumentacji projektowej. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych i pochodzących z rozbiórki 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych i pochodzących z 

rozbiórki dla robót. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę na koszt własny. 

Wariantowe stosowanie materiałów 
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim 

zamierzeniu, co najmniej 14 dni przed uŜyciem materiału lub w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody zamawiającego. 

 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

warunkach umowy. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 

być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie 

posiadał aktualne badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt dopuszczony 

do uŜytkowania przekraczający obowiązujące normy będzie uŜytkowany w sposób zapewniający 

ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich. 

 

4.0 TRANSPORT 
 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
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dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 

bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

 

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie zamawiający, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia lub wyznaczenia robót przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich prawidłowość. 

Współpraca zamawiającego i wykonawcy 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy 

przez wykonawcę. Jest on równieŜ upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi wykonawcę o 

wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Polecenia zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 

wykonawca. 

Budynek czynny 
Wszystkie prace na terenie obiektu będą prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca 

musi tak zorganizować prace by umoŜliwi ć prawidłowe uŜytkowanie budynku w czasie trwania 

budowy oraz po jej zakończeniu. Wszelkie koszty z tym związane obciąŜają wykonawcę i muszą 

być zawarte w wynagrodzeniu wynikającym z oferty. 

 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Elementy kontroli jakości robót: 
1. Program zapewnienia jakości robót, 

2. Zasady kontroli jakości robót, 

3. Pobieranie próbek, 

4. Badania i pomiary, 
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5. Certyfikaty i deklaracje, 

6. Dokumenty budowy. 

Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

Kontrola i zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe 

lub inne procedury akceptowane przez zamawiającego.  

Certyfikaty i deklaracje  

      Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

•   certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, lub 

- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną powyŜej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku 

materiałów dla których ww. dokumenty nie są wymagane, kaŜda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

     Dokumenty budowy 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłoŜone zamawiającemu w 

formie pisemnej do ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego przekazywane będą 

wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania palcu 

budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 

ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być 

przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób 

przewidziany prawem. 

      Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego. 

 

   7.0 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Przedmiar robót 
Stanowią go opisy rodzaju i ilości robót stanowiące załączniki do SIWZ, oraz :  

Określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru będą 
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wpisane do rejestru obmiarów, jakikolwiek bład lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania oraz robót zanikających lub podlegających zakryciu  przed ich zakryciem. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót: 
W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy 

c) odbiór pogwarancyjny 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

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

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 

w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje zamawiający. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca 

powiadomieniem na piśmie zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie 

lecz nie później niŜ w ciągu trzech dni od daty zawiadomienia zamawiającego, który 

powiadamia o dacie odbioru wykonawcę. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ustala 

zamawiający w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 

przyjętych wymagań zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję 

odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji zamawiający uwzględnia 

tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych. Z odbioru naleŜy sporządzić 

kaŜdorazowo protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wg wzoru ustalonego 

przez zamawiającego min. po jednym egzemplarzu dla kaŜdej ze stron. 

Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

powinna być stwierdzona przez kierownika budowy bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w 

warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez zamawiającego zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 

zamawiającego w obecności zamawiającego i przy udziale wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania 

robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
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poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót w 

poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji 

technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Decyzję o tym, czy roboty 

kwalifikują się do odbioru, potrąceń czy odrzucenia dokonuje zamawiający w oparciu o 

dokumentację i specyfikacje. 

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

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego 

wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 

zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

    - karty gwarancyjne, 

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

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji, których przyczyna 

leŜy po stronie wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny 

wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 

    9.0 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 
     Oferta cenowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Szczegółowe zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 

    10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 r., Nr 80, poz. 717), 

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami).  

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

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, 

poz. 690), 

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 

162, poz. 1568), 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwporaŜeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 
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460 z późniejszymi zmianami), 

zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru 

przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciąŜeń prądem elektrycznym (Dziennik 

Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22), 

ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348), 

rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 

r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672), 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042), 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554), 

ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386), 

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2003, 

Nr 52 poz. 452). 

      -standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym: 

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264: grudzień 2002 – Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-B-03002: 1999 – Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03150: 2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. 

PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-63/B-6251 – Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 

PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania. 

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

PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-86/B-01811 – Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

Wymagania. 

PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
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PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uŜyteczności publ.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA l ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
Kod CPV 45421152-4 

 OKŁADZINY  Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  
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l. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ścian z płyt z płyt GKF gr.12,5mm ogniochronnych oraz ridurit gr. 20mm 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ściany oraz sufity z płyt gipsowo-kartonowych których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie aŜurowej 
konstrukcji w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak równieŜ okładziny zastępującej tynki na ścianach  
-Okładziny  z płyt kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego wykonane są ręcznie z 
płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych 
Prawa strona płyty pełni stronę lica natomiast lewa z nadrukiem jest niewidoczna po zamontowaniu 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST  zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
-  roboty budowlane przy wykonaniu  okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy rozumieć wszystkie prace  
budowlane  związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych wszystkie prace zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
-  procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot 
i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
72/B10122 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Płyty gipsowo kartonowe  ognioodporne 
powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 
-płyta  GKF ognioodporna gr. 20mm ridurit oraz gr. 12,5mm powierzchnie tych płyt powinny być gładkie bez 
uszkodzeń kartonu, naroŜników oraz krawędzi gr.12,5mm 
szerokość płyt 1200mmx 2000- do 3000mm(długość) kolory płyt w zaleŜności od typu, 
2.3. Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN-1008/2004„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.4. Piasek 
2.4.1.   Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych", a w szczególności: 
—  nie zawierać domieszek organicznych, 
-   mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm 
2.4.2. Do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
2.5. Konstrukcja stalowa  z profili stalowych ocynk owanych 
Do przymocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się profile ocynkowane które są  produkowane przez 
firmy specjalistyczne 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania  
dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków  
Wykonawca przystępujący do wykonania ścianek i sufitów podwieszanych płyt GKF powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania  
dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2 pakowanie i magazynowanie- 
 w formie stosów  układanych poziomo na podkładkach dystansowych. KaŜdy ze stosów jest spięty taśmą 
stalową. Pakiety naleŜy składać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych 
4.3. Transport materiałów 

- Transport materiałów odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami) 
- Rozładunek w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka  widłowego o udzwigu 2000kg 
lub Ŝurawia z widłami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady  
wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót z płyt gipsowo-kartonowych GKF gr.12,5mm 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  naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 
-  Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone 
Monta Ŝ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach oraz sufitów typ Higienie Meditec E  
na ruszcie stalowym.  
-ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe moŜna wykonać na kilka sposobów: 
-przy uŜyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą 
-z uŜyciem ściennych profili U o szer. 50mm umocowanych do podłoŜa uchwytami typu ES 
-przy uŜyciu profili sufitowych 60/27 mocowanych do podłoŜa elementami łączącymi typu ES  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość 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 
-obciąŜenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Warunki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię ścian i sufitów z GKF oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię suchych tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu. 
7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8,0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór podło Ŝa  
naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-
kartonowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuzszym czasie do jego wykonania naleŜy go oczyścić i 
umyć wodą. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
8.4 Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Sprawdzeniu podlega: 
-zgodność z dokumentacją techniczną  
-rodzaj zastosowanych materiałów 
-przygotowanie podłoŜa 
-prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach oraz obrzeŜach 
-wichrowatość powierzchni 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe , poziome lub o kącie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni  i krawędzi suchych 
tynków naleŜy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz łaty dł. około 2,0m Prześwit pomiędzy 
łatą a  powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5mm. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Płaci si ę za wykonan ą i odebran ą 
 ilość m2 powierzchni suchego tynku  ścian i sufitu  według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-    dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 
-  przygotowanie podłoŜa, 
- przygotowanie płyt  oraz przymocowanie do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem 
i dopasowaniem 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania  powierzchni okładzin 
- szpachlowanie połączeń  i styków płyt ze ścianami i stropami 
- -zabezpieczenie spoin taśmą papierową 
- szpachlowanie i cyklinowanie  wykończeniowe 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dl płyt  gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instruktor przy montaŜu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy-BPB Rigips Polska. 

Informator –Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych 
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. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  uzupełnienia i wykonania nowych tynków  ścian i sufitów wewnętrznych  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
-  Tynki zwykłe  których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą 
formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie  do której wykonania zostały uŜyte 
zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
-  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. Wymagania i badania przy 
odbiorze" oraz aprobaty techniczne dotyczące tynków mineralnych 
-  PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy  
PN-70/B-10100, p. 3.3.2. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST ^ zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
-  roboty budowlane — wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, 
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
-  procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot 
i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania   
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
2.2. Zaprawy  
do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym., oraz do szpachli trachitowych i  tynków mineralnych 
aprobaty techniczne 
2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moŜna 
stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.4. Piasek 
2.4.1.   Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych", a w szczególności: 
—  nie zawierać domieszek organicznych, 
-   mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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2.4.2.   Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 
-średnioziarnisty odmiany 2. 
2.5. 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 tynkarskich 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 tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
•   Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701:1997 
„Cementy powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
•   Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw naleŜy 
dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego (przy zastosowaniu tynków maszynowych), 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
- wiertarki z mieszadłem  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
- Transport cementu i wapna suchogaszonego gładzi gipsowej powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
-  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

- Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i 
okienne. 
-  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-
6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
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-  Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniŜej 0°C. 
-  W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur". 
-  Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
-  W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 
5.3.1.   PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
5.3.2.   Spoiny w murach ceglanych 
-  W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. 
-  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 
wypełniając je lampą benzynową. 

- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
- Tynki akrylowe i Ŝywiczno-mineralne przed ułoŜeniem  powierzchnię naleŜy zagruntować w celu 

lepszej przyczepności. 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1.   Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
p. 3.3.1 
5.4.2.  Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.3.   Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.4.4.   Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 
5.4.5.   Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.6.   Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienaraŜonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 
1:1:2. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w 
pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.   Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
6.3.2.   Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1.   Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 
p. 4.3. i powinny umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-  prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
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-  mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
-  przyczepności tynków do powoŜą, 
-  grubości tynku  
-  wyglądu powierzchni tynku  
-  prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
-  wykończenie tynku w naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków  oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
7.3. Ilość tynków   
określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór podłoŜa  
naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa 
się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
-  jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk 
do niŜszej kategorii, 
-  w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe. 
8.4. Odbiór tynków  
8.4.1.   Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2.   Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-  pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu, 
-  poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
8.4.3.   Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 
podłoŜa, pilśni itp., 
-  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoŜa. 
8.4.4.   Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni tynku i gładzi 
według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  przygotowanie zaprawy, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 
-  przygotowanie podłoŜa, 
-  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
-  osiatkowanie bruzd, 
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
-  reperacja tynków po dziurach i hakach, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B — Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki' wydanie ITB - 2003 rok. 
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich  wewnętrznych farbami emulsyjnymi oraz zewnętrznych silikatowymi 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich  farbami   z przygotowaniem podłoŜa obiektu wg poniŜszego. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z poniŜszymi 

znaczeniami. 

PodłoŜe malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) surowa, zagruntowana 

lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona na podłoŜu, 

decydująca o właściwościach uŜytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego 

itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci 

suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania 

kompozycji. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych (np. dyspersji 

wodnej Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 

pomocniczych; produkowana w potaci suchych mieszanek lub past do zarobienia 

wodą. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY.  

2.1. Materiały do malowania budynków 
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 

- farby emulsyjne oraz silikatowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych,  

             •     środki gruntujące, powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2. Środki gruntuj ące. 
2.4.1. Przy malowaniu farbami powierzchnie  tynków naleŜy zagruntować równieŜ środkiem gruntującym  

3. SPRZĘT. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych posiadających aktualne świadectwa 

dopuszczające je do uŜytku jeśli takie są wymagane. 
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4. TRANSPORT. 
Farby pakowane naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 

temperatury co najmniej +8°C.Malowanie powierzchni tynków zewnętrznych powinno odbywać się w 

temperaturze dodatniej. Po zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, 

jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie 

malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i 

urządzeń sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułoŜeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoŜy 
PodłoŜe pod malowanie stanowić mogą:, 

• tynk wap-cem., mineralny, 

• Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie. 
5.1.1. Powierzchnie pod malowanie powinny być oczyszczone z kurzu. Wystające lub widoczne elementy 

metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia powinny być 

naprawione zaprawą cementowo-wapienną  lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty 

teczniczne.  

5.2. Kontrola podłoŜy pod malowanie 
Kontrole podłoŜy pod malowanie w zaleŜności od ich rodzaju naleŜy wykonywać w następujących 

terminach: 

• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków, 

• nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. Kontrolę podłoŜy naleŜy przeprowadzić 

po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna 

obejmować w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania 

zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, 

wilgotność muru, 

• podłoŜy betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, naprawy i 

uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z wymaganiami 

normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów 

metalowych, wilgotności, 
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5.3. Przygotowanie podłoŜy 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoŜy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 naleŜy określić 

zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. Po usunięciu 

niezgodności naleŜy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoŜy, a wyniki kontroli naleŜy odnotować w 

formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy, 

5.4. Wykonanie robót malarskich 
5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 

- w temperaturze poniŜej +5 °C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 

temperatury poniŜej O °C, 

- w temperaturze powyŜej 25 °C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, aby temperatura podłoŜa nie była wyŜsza niŜ 

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 mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto-mineralne itp.) 

przewidzianych pod malowanie jest nie większa niŜ podano w tablicy 1, a w przypadku podłoŜy 

drewnianych nie większa niŜ podana w p. 3.1. 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby Najwi ększa wilgotność 
podłoŜa, w % masy 

1. Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

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 

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe) na podłoŜach stalowych prowadzić 

naleŜy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niŜ 80%. W pomieszczeniach zamkniętych przy 

pracach malarskich naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami 

rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 

5.4.2. Kontrola materiałów 

Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 2.1, 2.2. 

Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą 

lub aprobatą techniczną, 

- termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu, 

- wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 

kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
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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: 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenie, 

• zapach gnilny, 

• ślady pleśni. 

5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  i zewnetrznych 
Roboty malarskie wewnątrz i zewnatrz budynku moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania 

podane w p. 5.1. PodłoŜa powinny być oczyszczone i przygotowane w zaleŜności od stosowanej 

farby i Ŝądanej jakości robót. Pierwsze malowanie naleŜy wykonać 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, 

• ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 

została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie moŜna wykonać 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.  

Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione 

w p. 5.4.2. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, naleŜy 

zabezpieczyć i osłonić. 

5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
5.5.1. 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, 
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b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym, 

d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoŜa, plam, śladów pędzla, 

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

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. Nie powinny 

występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych 

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych powinny być: 

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

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

i odstawania od podłoŜa; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 

podłoŜa, 

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

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoŜa. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych 

wodą. 

Powłoki wykonane z farb na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać wymagania 

podane w p. 5.5.2. 

5.5.4. 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 podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny zaś ścierać się ani 

obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

b) nie mieć śladów pędzla, 

c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 

d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 

e) 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 nie większy niŜ 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa, 

c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Ŝywicznych wodorozcieńczalnych i 

rozpuszczalnikowych Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym, 

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

c) dobrze przylegać do podłoŜa, 

d) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 



STWiOR- PRZEBUDOWA  BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZWIAZKU Z 

WPROWADZENIEM INSTALACJI GAZOWEJ DO BUDYNKU 

 
 
 

 
 

KIELCE 2010-08-17 
 

31 

e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKICH 
6.1. Zakres kontroli i badań 
Badanie powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej 

jednak niŜ po 14 dniach. Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ 

+5 °C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyŜszej niŜ 65%. Odbiór robót malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6.2. Ocena jakości powłok malarskich 
JeŜeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie naleŜy uznać za 

wykonane prawidłowo. W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest 

spełnione, naleŜy uznać, Ŝe powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i naleŜy wykonać działania 

korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań naleŜy określić 

zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po 

usunięciu niezgodności naleŜy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie 

protokółu kontroli i badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię malowania tynków oraz innych elementów oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości  i wysokości  danego elementu. 
7.3. Ilość  malowania tynków  
określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór podłoŜa  
naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. JeŜeli odbiór podłoŜa 
odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien być odebrany. W 
takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- malowanie  naleŜy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 
8.4. Odbiór malowania tynków 
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8.4.1.  Kolor malowanych elementów musi być jednolity nie moŜe być przebarwień, ani prześwitów. Kolory 
malowanych powierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2.   Odbiór gotowych malowań  powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni malowań 
według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 
-  przygotowanie podłoŜa, 
-  reperacja tynków po dziurach i hakach, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania  

PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoŜa oraz przyczepności 

międzywarstwowej 

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

styrenowane 

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 do malowania wnętrz budynków 
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                                                                                       SST4 
SZCZEGÓŁOWA  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

ROBOTY MUROWE 
CPV 45262522-6 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

ścian  z materiałów – cegieł pełnych i dziurawek 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

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

wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów . 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.3a Cegła ceramiczna pełna i dziurawka 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

cement: : wapienne hydratyzowane: piasek 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
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- Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

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

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego aktualne dokumenty 

dopuszczające go do pracy. 

 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 

elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne: 

a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 

sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

c) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępią zazębione końcowe. 

d) Cegła układana na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu  zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy bloczki przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć 

w wodzie.. 

5.1. Mury, z cegieł  

5.1.1. Spoiny w murach  

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 

minimalna 10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Materiały ceramiczne- cegły kratówki, i bloczki betonowe 



STWiOR- PRZEBUDOWA  BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZWIAZKU Z 

WPROWADZENIEM INSTALACJI GAZOWEJ DO BUDYNKU 

 
 
 

 
 

KIELCE 2010-08-17 
 

36 

Przy odbiorze bloczków, cegieł naleŜy przeprowadzić na budowie: 

* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu bloczków, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję 

w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 lub m3 muru o odpowiedniej grubości 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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PN-68/B-10020 Roboty murowe . Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Bloczki betonowe 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

uŜytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

uŜytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.                                                                            
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SZCZEGÓŁOWA  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT  

 
CPV 45431000-7 

 
ROBOTY POSADZKOWE I OKŁADZINOWE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru okładzin płytkami  gress, okładziny ścian  z glazury 20x20cm  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
-  Okładziny jw  stanowią- warstwę kształtującą formę architektoniczną odpowiadające wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych. 
-  PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
-  roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z montaŜem na sucho elementów kamiennych z 
piaskowca zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot 
i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
i ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Gress, glazura , parkiet gr.22mm dębowy 

− płytki posadzkowe gressy oraz glazura  do wykonania okładzin powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-11206:1996, PN-B-11203:1997, PN-B-11204:1996, PN-B-11021:1996, PN-B-
11205:1996, twardość powierzchni płytek w skali Mosha min. 5 

− zaprawy i fugi wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych 
 

2.3. Woda 
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Do przygotowania zapraw i kitów  stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować 
wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin  
Wykonawca przystępujący do wykonania posadzek powinien terakoty powinien kamienia powinien takŜe, 
glazury powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-  wyciąg przyścienny, 
-  wiertarka udarowa, 
-  wiertarka z mieszadłem, 

- elektryczna piła do cięcia (przycinania płytek) 
- maszyna do uszorstniania podłoŜa  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport  płytek oraz posadzek PCV - moŜna go przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w trakcie transportu (szczególnie krawędzi). 
Gotowe zaprawy do kitowania i spoinowania  moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych z płytek greps, wykładzin PVC a takŜe glazury  
powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego oraz roboty instalacyjne . 
PodłoŜe pod okładziny powinno stanowić sztywną i trwałą konstrukcję. Roboty okładzinowe powinny być 
wykonywane w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5°C. Montowane elementy powinny mieć 
temperaturę nie niŜszą niŜ +5°C. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
1.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6. 
Przed przystąpieniem do robót posadzkowych z płytek Wykonawca powinien  przedstawić próbki płytek  
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Kontrola wykonania okładzin i posadzek Ŝywicznych powinna obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją techniczną: podłoŜy, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny. a Sprawdzenie 
zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny 
z projektem technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Sprawdzenie podłoŜy powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu badań międzyoperacyjnych. 
Sprawdzenie materiałów powinno się odbywać na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
przedłoŜonych przez dostawcę. a Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować 
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sprawdzenie: 
- grubości i prawidłowości przebiegu spoin, 
- dylatacji, 
- powierzchni okładziny. 
Szczegółowe wymagania i badania wykładzin i posadzek przedstawione są w normie PN-B-06190:1972 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię okładzin  oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian  i wysokości 
obłoŜonej ściany.  
7.3. Ilość okładzin  
w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór podłoŜa  
naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych, podłoŜe nadaje się do 
montaŜu okładzin po zakończeniu procesu osiadania ścian, szczególnie murowanych (6 miesięcy od 
ukończenia stanu surowego dla robót elewacyjnych, 4 miesiące dla robót wewnętrznych). Przy montaŜu „na 
zalewkę” kontroli podlega sztywność, trwałość i przyczepność do podłoŜa zaprawy. Przy montaŜu na 
ścianach murowanych nowych podłoŜe musi posiadać puste spoiny, PodłoŜe nowe i stare z pełnymi 
spoinami naleŜy wyskrobać do głębokości 1cm. Gładkie podłoŜa betonowe i Ŝelbetowe naleŜy nakuć na min. 
50% powierzchni. Dopuszczalne odchylenia podłoŜa określa poniŜsza tabela. 
 

Wielkość dopuszczalnych odchyłek dla podłoŜa 
pod okładziny pionowe Pod okładziny poziome 

 
 

Rodzaje wad podłoŜa przy osadzaniu 
bezpośrednim 

przy osadzaniu 
pośrednim 

 
Układane 

 
Podwieszane 

Odchylenie krawędzi od linii prostej 
[mm/1mb] 

± 4 ± 6 ± 4 ± 8 

Odchylenie powierzchni podłoŜa od 
płaszczyzny, mierzone [w mm] na 
odcinku o długości równej: 

a) 1 m, 
b) 1 kondygnacji, 
c) całej wysokości budowli, 
d) długości lub szerokości 

budowli 

 
 
 

± 5 
± 8 
± 10 

- 

 
 
 

± 7 
± 10 
± 30 

- 

 
 
 

± 2 
- 
- 

± 15 

 
 
 

± 10 
- 
- 

± 30 

Wgłębienia lub wypukłości [mm] ± 15 ± 30 ± 15 ± 30 
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik naleŜy wykonać okładzinę z nowego materiału lub poprawić 
obsadzenie elementu ( okładzina nie powinna być odebrana ) 
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
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Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-  pionowego i poziomego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb  
8.4.   Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wyszczerbienia krawędzi okładzin  
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni okładzin przenikających z 
podłoŜa, pleśni itp., 
8.5.   Odbiór gotowych okładzin z płytek greps, glazury oraz parkiet dębowy  
powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni 
okładzin według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  przygotowanie zaprawy, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 
-  przygotowanie podłoŜa, 
-  umocowanie i zdjęcie listew  
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-B-06190:1972    szczegółowe wymagania i badania posadzek 
PN-B-06190:1992 zaprawy i kity. 
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B -Roboty wykończeniow
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych. Roboty dotyczą  demontaŜu:  rozbiórki pokrycia dachów, demontaŜu ,oraz 
wykucia otworów wentylacyjnych , rozbiórka warstw posadzkowych 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres stosowania SST 
Roboty dotyczą  demontaŜu: rozbiórki pokrycia dachów, demontaŜu ,oraz wykucia otworów wentylacyjnych , 
rozbiórka warstw posadzkowych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
-  roboty rozbiórkowe - wszystkie prace budowlane związane z przygotowaniem do robót wynikających z 
dokumentacji projektowej, wymagających usunięcia części lub całych elementów budynku. 
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty rozbiórkowe i budowlane, 
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
-  procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot 
i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁASNOŚCI ROBÓT 
2.1. Przygotowanie rozbiórki 
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 

poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki.Teren 

rozbiórek przed ich rozpoczęciem naleŜy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz 

zabezpieczyć interesu osób trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie terenu rozbiórki, w szczególności: 

2.2. Rozbiórka ręczna 
Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciąŜać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie 

elementu nie moŜe powodować naruszenia stateczności elementów przyległych.. 

2.3. Przebieg robót rozbiórkowych 
Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając od ogrodzenia i 

przygotowania dróg dla pojazdów wywoŜących materiały i gruz.  

Rozbiórkę ścian moŜna wykonywać ręcznie lub burzyć je za pomocą maszyn. Mur z cegły pełnej (lub 

bloczków) moŜna rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły (lub bloczki) i spuszczając je 

rynną do gruzu.   

2.4. Wywóz gruzu z terenu budowy 
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Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, Ŝe gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilości i 

asortymencie został złoŜony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli zachodzi taka konieczność – 

zutylizowany.  

2.5. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 

zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót naleŜy pilnować, 

aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz moŜliwość przywalenia 

pracowników gruzem lub obalanym elementem. 

Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystających 

części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.  

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego do rozbiórki decyduje przedstawiciel Zamawiającego na budowie 
oraz, jeśli budynek podlega ochronie konserwatorskiej, przedstawiciel Państwowej SłuŜby Ochrony 
Zabytków. Sprzęt uŜyty przy wykonywaniu robót rozbiórkowych musi posiadać aktualne dokumenty kontroli 
okresowej dokonywanej przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczające go do prac. Jeśli sprzęt lub 
urządzenia nie wymagają okresowej kontroli UDT, naleŜy okazać stosowne dokumenty fabryczne 
potwierdzające ten fakt. 
Wszystkie urządzenia i maszyny uŜyte na budowie muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich 

obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu. 

Podczas pracy urządzeń przekraczających dopuszczalne normy naleŜy zapewnić pracownikom 

przebywającym w strefie zagroŜenia właściwe środki ochrony na czas pracy urządzeń. 

Gruz z rozbiórki, przy wykonywaniu prac powyŜej 4,5m, naleŜy przemieszczać do poziomu terenu w 

nosidłach, wiadrach itp. lub zrzucać przez rękaw do gruzu. Elementy rękawa nie mogą podziać uszkodzeń 

powodujących wydobywanie się gruzu na boki przez uszkodzenia lub szczeliny. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Środki transportu przeznaczone do wywozu gruzu muszą posiadać dopuszczalną masę pojazdu dostosowaną 

do ograniczeń wynikających z lokalizacji placu budowy oraz posiadać pozwolenia wymagane odrębnymi 

przepisami, uprawniające do dojazdu na teren budowy, jeśli takie występują. 

Gruz na środkach transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, 

pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). 

Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem 

dopuszczalnej ładowności jak równieŜ kary nałoŜone za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego 

obciąŜają Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
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-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy odpiąć lub zabezpieczyć instalacje 
elektryczne. zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową . 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien sprawdzić prace które naleŜy skuć czy 
demontować 
6.2.1.   Wyniki  oględzin robót przeznaczonych do skucia powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót rozbiórkowych 
6.3.1.   Inspektor Nadzoru sprawdzi dokładność rozebranych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Ilość rozebranych okien, obróbek blacharskich, oraz skuty tynk  obmierza się w m2   wywóz gruzu wm3. 
7.3. Ilość rozebranych elementów  
określa się w m2 oraz m3 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
8.2. Odbiór rozbiórki 
powinien być dokonany przed przystąpieniem do następujących po nich pracach budowlanych. Odbiorowi 

podlega element budynku lub budowli poddany robotom rozbiórkowych.  

9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 skutych powierzchni 
tynku, zdemontowanej ślusarki, uchwytów flag i lamp sodowych według ceny jednostkowej oraz za ilość m3 
gruzu z rozbiórek na podstawie pomiaru objętości gruzu złoŜonego w pryzmach na terenie budowy przed 
wywozem. Cena podana w kosztorysie Wykonawcy obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów pomocniczych i sprzętu, 
-  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 
-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego, 
- roboty porządkowe po zakończeniu prac. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Ustawy i rozporządzenia: 
Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 ws. warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie 
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uŜytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych … (Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627)  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)  
Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085)  
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229)  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 
(2001.130.1453) z późniejszymi zmianami (2001.151.1703)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 
112,poz.1206)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, lub ich ilości, 
dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich 
przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (2001.152.1735)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych 
na potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów 
formularzy słuŜących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (2001.152.1737) 
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 SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

ROBOTY BETONOWE 
CPV 45223500-1 
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1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej [ST} są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji Ŝelbetowych, uzupełnienie posadzek oraz  płyt 
dachowych z betonu B20i B25 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi postawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej [SST) 
stonowanej jako dokument przetargowy l kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 
1.1 
Znaczy to, iŜ projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednia szczegółowa specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślania, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w obiektach kubaturowych. ST dotyczy wszystkich czynności 
mających na celu wykonanie robót związanych z: 
-  zamówienie gotowej mieszanki betonowej w betoniarni 
-  wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,             . • 
-   układaniem l zagęszczaniem mieszanki betonowej 
-   pielęgnacją betonu, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podano w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogólne' a takŜe podanymi poniŜej: 
Mieszanka, betonowa- mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy- 
mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito  o oczkach  kwadratowych 2 mm, 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która, zdolna jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym, 
Stopień wodoszczelności  symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności 
wody. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 
działania mrozu.  
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np, B30 klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana, betonu na ściskanie R - wytrzymałoś z 9 5-proc, prawdopodobieństwem 
uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm i wykonanych i  
przechowywanych i badanych zgodnie i normą PN-B-06250, 
1,5, Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, ST l poleceniami Inspektora nadzoru. Oporne wymagania dotyczące robót podano 
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1,5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotycząca materiałów, Ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkc 2. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie normy. 
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3.1. Składniki mieszanki betonowej zapewnia betoniarnia w zaleŜności od  klasy betonu 
1.2. Beton B20 
-Beton do konstrucrukcji obiektów kubaturowych i inźynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
-  nasiąkliwość - do 5%: badanie wg normy PN-B-06350, 
-  mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŜ 
20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-B-OG250, 
-  wodoszczeloność-większa od O.SMPafWo), 
- wskaźnik wodno-cementowy (wc) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą FN'B-06250 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania prze; wibrowanie. Skład 
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 
Konsystencja mieszanek betonowch powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu, 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
 - metoda VeBe, 
-  metoda StoŜka opadowego. 
RóŜnice pomiędzy zawoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie FN-
B-06250 
nie mogą przekraczać: 
-  ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stoikiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B'06350) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla 
konsystencji plastyczne  dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dwufazowego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno śle odbywać 
wyłącznie w- betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wól napadowych}. 
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek . 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory  
 
4. TRANSPORT 
'Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 5000000-7 Wymagania 
ogólne" pkc4. 
Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). ilość „gruszek" naleŜy dobrać tak, aby upewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. Podawanie l układanie  mieszanki betonowej moŜna wykonywać przy pomocy pompy do betonu 
lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT   -                                                             
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 4SOOOOOO-7 ..Wymagania ogólne" pkc5. 
Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji l harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
5.1, Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
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szczegółowego programu l dokumentacji konsystencji zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru obejmującej 
-  wybór składników betonu, 
-  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
-  sposób transportu mieszanki betonowej, 
-  kolejność  i sposób betonowania 
-  wskazanie przerw roboczych l sposobu łączenia betonu w tych przerwach, sposób pielęgnacji betonu, 
-  warunki rozformowania konstrukcji deskowania), 
--  zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
Wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowania, a w szczególności: 
-  prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp„ 
-  prawidłowość wykonania zbrojenia, zgodność rzędnych r projektem, 
-  czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny 
przygotowanie powierzchni 1-ietonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
-  prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, Itp., 
-  prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków , rur lep.), 
-  gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Pobory betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: FN-B-06250 1 PN-B-0625ł. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizorownym zakładzie 
produkcji betonu, który moŜe zapewnić Ŝądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być wagowe a dokładnością-±2% - przy dozowaniu 
cementu i wody. 
-  ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mleć aktualna świadectwo legalizacji- 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W' 
przypadku, gdy wysokość ra jeść większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą, rynny zsypowej do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m) 
\V wyjątkowych przypadkach dopuszcza śle betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnieniu temperatury mieszanki betonowej +20<'C w chwil] układania l 
zabezpieczenia uformowanego elementu  co najmniej 7 dni, Temperatura mieszanki baronowej w chwil 
opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35°C. 
szej niŜ +5C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację betonu l 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia 10C i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co ; 3 razy na dobę, 
Woda stosowana do polewania. betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32350. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  przynajmniej do 
Chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej15 MPa, 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązuj następujące wymagania 
-  wszystkie betonowo powierzchnie muszą być gładkie l równe, bez wybrzuszeń ponad powierzchnię 
-   pęknięcia l rysy są niedopuszczalne,- 
-  równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonego pod izolacje- powinna odpowiadać wymaganiom 
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normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 nim, 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań naleŜy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) naleŜy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki; 
- zapewniać odpowiednią sztywność l niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodna powierzchnię betonu. 
- zapewniać odpowiednią szczelność.. 
-  zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
'- 'Wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych, 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki lub z desek iglastych II lub IV klasy minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane  i przygotowane do jeŜenia na wpust i pióro. Styk, gdzie nie 
moŜna zastosować połączenia na pióro i wpust, naleŜy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo planką. 
NaleŜy zwrocie szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań 
belek i poprzecznie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6, 
6.L Badania, kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcja naleŜy w trakcie betonowania pobieraj 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 
-  1 próbka na •1OO zarobów, 
-  1 próbka na 50 m3 betonu, 
Próbki pobiera się losowo  w okresie betonowania, a następnie przechowuje śle, przygotowuje i bada w 
okresie 23 dni zgodnie z normą PN-B-OG350. 
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyźej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu 
naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji- 
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, Co beton nałoŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu> 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie póŜniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wyrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niŜ 28dni, 
Dla określenia nasiakliwości betonu naleŜ)' pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania l 
zagęszczania po 3 próbek o kształcie regularnym lub  5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą 
PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych l badać w okresie 28 dni zgodnie z normą FN-B-
0@a60> 
Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych  konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu' naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
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okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników l sposobu wykonywania betonu po 
12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki naleŜy 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych l badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B'06250-Zaleca 
się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B'06250 liczba próbek reprezentująca dana, partia 
betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jedną fazę w okresie betonowania 
obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych 
o gabarycie niewiększej 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 min> 
Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni Wg normy FN-B-
0625D, 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą FN-B-06250, takie gromadzenie, przechowywanie l 
okazywanie  
6.1, Tolerancja wykonania - Wymagania ogólne 
-  RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 l N2 oraz specjalne. Klasy N2 zaleca się v przypadku 
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o powaŜnych 
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym, 
-  Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem; 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczanych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wielkościami podanymi w 
normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
-  Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych, 
-  Odchylenia poziome usytuowania podpór l elementów powinny być mierzono w stosunku do osi 
podłuŜnych l poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywającej się z osiami ścian lub słupów, Odchylenia 
poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości róŜnoimienne w Stosunku do układu 
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym naleŜy podjąć działania 
korygujące. 
6.2.2.   System odniesienia 
-  Przed przystąpieniem do robót budowlanych naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnowa 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-87N-02251 r PN-74N-02211. 
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem  
6.2.3.  Fundamenty (ławy-stopy) Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów nie powinno być 
większa niŜ;± 10 mm przy klasie tolerancji N1, mm przy klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne odchylenie usytułowania fundamentu w stosunku do pionu pozycyjnego nie powinno 
być większe niŜ 20 mm przy klasie tolerancji N1, ± T5 nim przy klasie tolerancji N2,  
5.2,4,   Słupy i ściany 
-  Dopuszczalne odchylenie usytułowania słupów i ścian  nie powinno być większe niŜ: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, +• 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
-   Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian  w stosunku do skupów i 
ścian sąsiednich nie powinno być większe ni± 
t 15 mm przy klasie tolerancji  N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokość lub długości w murach.) na kaŜdym poziomie 
nie. powinno być większe niŜ: 
± 20 mm przy L= S 30 m 
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, ± 0,10 (L+500) przy L £ 500 r", 
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-  Dopuszczalne odchylenie słupa tub ściany od plonu pomiędzy poziomflml przyległych kondynacJJ o 
wysokości h nie powinny być większe niŜ: 
i IV30D przy klasie tolerancji N1, 
± h400 przy klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przy pełnych kondygnacji nie powinno być 
większe niŜ: 
± 10 mm lub h750 przy klasie tolerancji N'1 ± 5 mm lub h1000 przy klasie tolerancji N2 15 
 
-  Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku 
na wysokości h, w stosunku do pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niŜ L300         
-  Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór berki lub płyt powinno być większe niŜ  L300 lub 15 mm przy 
klasie tolerancji N1, ± LSOO lub 10 mm przy klasie N2, 
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niŜ; 
± 15 mm przy fazie tolerancji N1, ±10 nim przy klasie tolerancji N3- 
-   Dopuszczalne odchylenie rozsławił miedzy belkami nie powinno być większe niŜ n ±10 mm przy klasie 
Tolerancji N1, +5 mm przy klasie toleracji N2. 
- Przekroje 
-  Dopuszczalne odchylenie wymiaru t przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niŜ: 
±  10 mm przy kasie tolerancji N1, ± 0,02 lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz; odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niŜ: 
 10 mm przy klasie tolerancji i N1, ± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- 'Dopuszczalne odchylenie usytuowania Strzemion nie powinna być większe nlŁ 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 min przy klasie tolerancji N2 
-  Dopuszczalne odchylenia usytuowania odgiąć i połączeń prętów nie powinno być większe niŜ 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 min przy Masie tolerancji N2 6.2-7.  Powierzchnie i krawędzie 
-  Dopuszczalne pochylenie od płaskiej formowanej  powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe 
niŜ:7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie  N2. 
-  Dopuszczalne odchylenia od płaskiej równo gładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niŜ: 15 mm przy klasie tolerancji N1,10 mm przy klasie tolerancji N2, 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wysadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niŜ:5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 
większe niŜ;6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klanie tolerancji N2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CFV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7, 
7J, Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest 1 m3  konstrukcji z betonu. Do obliczenia Ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość 
konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  
 
8, ODBIÓR ROBÓT 
"Ogólne zasady odbioru robót padano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8, 
8.1. Zgodność robót z; dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
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Podstawą odbioru robót ;.zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
-  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja 
projektowi i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru 0 wykonaniu robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określa pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub 
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru, 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa śle po pisemnym stwierdzeniu prze; Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych l spełnienie warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 
9, PODSTAWA PŁATNOŚĆ  
Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano. wg ST Kod CPV 45000000-7„Wymagania ogólne" 
pkl9. 
9-1. Cena Jednostkowa  uwzględnia: 
-  zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania  z przestawieniem, oczyszczeniem 
-   przygotowaniem i transportem mieszanki, 
-  ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją 
-  wykonanie przerw dylatacyjnych 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych  otworów, jak równieŜ osadzenie potrzebnych 
zakotwień, marek, rur itp„ 
-  rozbiórkę deskowali rusztowań i pomostów 
-  oczyszczenie stanowiska prac t usunięcie, zbędnych  materiałów rozbiórkowych, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10. l. Normy 
FN-B-D1B01     Konstrukcje betonowe l Ŝelbetowe. Podstawy projektowań la- 
PN-B-0315001  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Materiły, 
PN-S-1004 O PN-S-10042 
FN-B-00 PN-EN 197-1 PN-EN 19S-1 PN-EN 196-2 PN-EN 196-3 FN-N19G-6 PN-&-04320 PN-E N 934-2 
PN-EN 480-1 
PN-EN 480-2 PN-EN 480-4 
PN-EN 430-5 PN-EN 4SO-e PN-EN 480-8 PN-EN 4BO-10 
PN-EN 480-12 
FN-B-05350 PN-E-Oe251 PN-B-06261 
PN-B-062G2 
PN-B-14501 PN-B-OG712 
PN-B-0671400 PN-B-0671410 PN-B-067M12 PN-fi-OG7l413 PN-EN 933-1 
PN-EN 933-4 FN-EN1D97-G 
PŃ-E-0671434 PN-B-32250 
PN-B-04500     Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych, 
FN-C-04&41     Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po praŜeniu, straty przy praŜeniu 
oraz substancji  rozpuszczonych,  5(ibsBnci  rozpuszczonych  mineralnych  l  substancji rozpuszczonych 
lotnych, 
PN-0465402 Woda i ścieki.  
PN-C-045G602 Woda -Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru . 
PN-C-0456603 Woda l ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 
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siarczków rozpuszczalnych 
PN-C-04GOO00 Woda 1 ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru, 
'FM-C-0462'303 Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów rozpuszczonych i skrobi 
PN-D'96000     Tarcica iglasta ogólnego przeinaczenia. 
PN-D-96002     Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
FN-D-95017    Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wymagania i badania, 
PN-N-02251     Geodezja, Osnowy geodezyjne. Terminologia, 
Pr-N-02211     Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy l określenia. 
PN-M-47900.0 Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja, 
PN-l30-90aO    (seria 9000, 90D1, 9002 i 9003}. Normy dotyczące zarzadzania i zapewnienie jakości. 
]0.2,lnne instrukcje  Instytutu Techniki Budowlanej 
- 24082    Instrukcja zabezpieczenia przed karozją konstrukcji betonowych l Ŝelbetowych, 
-3GB9"1    Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przy zastosowanie dodatków mineralnych, 
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SPECYFIKACJE  
TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

KOD CPV 45261910-6 
WYKONANIE POKRY Ć DACHOWYCH 
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WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru  pokrycia dachu blachą dachówkopodobną oraz obróbki  

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) moŜe być podstawą opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST), która będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 

obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 

celu wykonanie pokrycia dachu blachą dachówkową, obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami 

spustowymi  stalowych powlekanych  . 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 

Materiały uŜyte do wykonania zadania:, blacha stalowa dachówkopodobna powlekana , oraz blacha  

     powlekana na obróbki blacharskie i rury i rynny gr.0,55mm 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych 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 
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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 pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania  pokrycia , obróbek blacharskich powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 

dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.: 

- do wykonania obróbek  rynien i rur spustowych z blachy powlekanej   wg normy PN-61/B-

10245, PN-73/H-92122 

 Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budową, jeŜeli spełniają następujące warunki: 

• odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 

• są właściwie opakowane i oznakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

• mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 

dziennika budowy. 

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

3 

3.2  Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

4. TRANSPORT 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 

pkt 4 

4.2  Transport materiałów z zabezpieczeniem przeciw rysowaniu i uszkodzeniu 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1  Wymagania ogólne dla podłoŜy 

PodłoŜa pod pokrycia z powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 

przypadku zaś podłoŜy nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 

 

5.2 Obróbki blacharskie i pokrycie dachu rynny i rury spustowe 
                 - do krycia dachu   blacha dachówkowa powlekana wraz  obróbkami wg  

                     normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej.o grubości od 0,55mm moŜna wykonywać o kaŜdej porze 



STWiOR- PRZEBUDOWA  BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZWIAZKU Z 

WPROWADZENIEM INSTALACJI GAZOWEJ DO BUDYNKU 

 
 
 

 
 

KIELCE 2010-08-17 
 

60 

roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od -15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych 

podłoŜach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być -zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 

dylatacji. 

       Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

              Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej .powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN  

              612:1999,  

               uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-  

               B-94702:1999 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1  Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

6.2  Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy j powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-

80/B-10240 p. 4.3.2. 

6.3  Kontrola wykonania pokryć: 

6.3.1 Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 

przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 

pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1  Jednostką obmiarową robót jest: 

• dla robót – pokrycie dachu i obróbki blacharskie - m2 

• dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2  Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1  Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych  stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania 

z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

8.2  Odbiór podłoŜa 

8.2.1 Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.2 Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa  naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
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powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.3  Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemoŜliwy lub utrudniony. 

8.3.2 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.4 Odbiór pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.4.1 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.4.2 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.4.3 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 

8.4.4 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1 Obróbki blacharskie, pokrycie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia , obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 

• zamontowanie i umocowanie pokrycia i  obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

9.2  Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 

• zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

PN-B-02361:1999 
Pochylenia połaci dachowych. 

PN-74/B-24622    
Roboty blacharski. Wymagania  techniczne przy odbiorze. 

PN-B-94701:1999  
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001  
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999  
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
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PN-B-94702:1999  
Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999  
Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT  

CPV 45421000-4 

 ŚLUSARKA 



STWiOR- PRZEBUDOWA  BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZWIAZKU Z 

WPROWADZENIEM INSTALACJI GAZOWEJ DO BUDYNKU 

 
 
 

 
 

KIELCE 2010-08-17 
 

64 

1. WSTĘP 
1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej  EI60 

1.2 Zakres stosowania ST 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 

celu wykonanie drzwiowej EI60 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

 

2. MATERIAŁY 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2  Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi  

Stolarka  musi posiadać zabezpieczenie EI, 60 oraz posiadać atesty 

 

 
RóŜnice wymiarów w mm odrzwi i okien 

 
Wymiary zewn., ościeŜnicy do 1 m        5 5 

PowyŜej 1m          5 5 

RóŜnica długości przeciwległych elementów  do 1m    1 1 

OścieŜnica mierzona w świetle    powyŜej 1m  2 2 

Skrzydło we wrębie     szerokość do 1m  1 

        powyŜej 1 m    2 

        wysokość powyŜej 1m 2 

RóŜnica długości przekątnych     do 1 m    2 

Przekątnych skrzydeł we wrębie     1 do 2m  3 3 

        powyŜej 2 m  3 3 

Przekroje szerokości      do 50 mm   1 
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        powyŜej 50 mm  2 

Elementów grubości      do 40 mm  - 1 

        powyŜej 40 mm  - 2 

Grubość skrzydła         - 1 

 

2.3  Okucia budowlane 

KaŜdy wyrób stolarki i ślusarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm-wymaganiom 

określonym w świadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposaŜone w 

okucia, na które została ustanowiona norma. 

 

2.4  Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 

Elementy stolarki i ślusarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozja biologiczną. 

Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków do 

odpowiednich materiałów Nie mogą one zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć 

świadectwo dopuszczenia do stosowania. 

 

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

3. 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru 

 

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

pkt 4. 

4.2  Transport materiałów  

KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 

odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.2.1 Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 

przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa, naleŜy je 

naprawić. 

5.2.2 Stolarkę naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami 

podanymi w tabeli poniŜej. 

 

Wymiary zewnętrzne 

/cm/ 

rozmieszczenie punktów 

zamocowań 

Wyso

kość 

Szerok

ość 

Liczba 

punktów 

zamocowań 
w nadproŜu i 

progu 

na 

stojaka 

do 150  4 nie mocuje się po 2 

150 

+/- 200 
6 po 2 po 2 

do 150 

PowyŜ

ej 200 
8 po 3 po 2 

do 150  6 nie mocuje się po 3 

150 

+/- 200 
8 po 1 po 3 PowyŜ

ej 150  
PowyŜ

ej 200 
10 po 2 po 3 

 

5.3  Osadzenie i uszczelnienie stolarki. 

5.3.1 Osadzenie stolarki drzwiowej i ślusarki 

W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 

Uszczelnienie ościeŜy wykonać pianką poliuretanową lub kitem trwale plastycznym. 

Ustawienie drzwi naleŜy sprawdzić w poziomie i pionie. 

Zamocowane drzwi naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

miedzy ościeŜem a ościeŜnicą materiałem dopuszczonym do stosowania do tego celu. 

Osadzone drzwi po zamontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 

wartości luzu i odchyłek  

miejsca luzów okna drzwi 

luzy między skrzydłami +2 +2 
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między skrzydłami skrzydłami 

ościeŜnicą 
-1 -1 

 

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

6.2 Badania w czasie odbioru robót 

• sprawdzenie zgodności wymiarów. 

• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania, 

• sprawdzenie działania skrzydeł elementów ruchomych, okuć 

• sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

 

7. OBMIAR 
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania  

Jednostką obmiarowania jest m2 wbudowanej stolarki liczony w świetle ościeŜnic. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

8.3  Odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2  Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni stolarki i ślusarki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

• dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie 

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listw 

• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10. 1 Normy 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana i ślusarka. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

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

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane.  

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

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
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PN-C-81607:1998Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 [PR 5] 84 

Stolarka i ślusarka budowlana. Poradnik informator. BISPROL 2000 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wykonania izolacji bitumicznych przeciwwilgociowych posadzki oraz pokrycia dachu z dociepleniem, 

zabezpieczenie przegród budowlanych do stopnia niepalności EI60, izolacje ścianek działowych  Izolacje te 

powinny być wykonywane według zatwierdzonego projektu technicznego. 

. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
- Izolacje bitumiczne przeciwwilgociowe odpowiadają wymaganiom norm lub aprobat technicznych  dotyczą 

zabezpieczenia budowli przed wodą, wilgocią gruntową i parą wodną. Izolacje te powinny być wykonywane 

według zatwierdzonego projektu technicznego. 

. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
-  roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem izolacji bitumicznych 
przeciwwilgociowych  zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej . 
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
i ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Izolacje bitumicznych przeciwwilgociowe 
-Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne -hydroizolacja dotyczą zabezpieczenia budowli przed wodą, wilgocią 

gruntową i parą wodną. Izolacje te powinny być wykonywane według zatwierdzonego projektu technicznego. 

powinny odpowiadać wymaganiom normy. 

-Materiały: grunt emulsja asfaltowa papa termozgrzewalna. Styropian , wełna mineralna niepalna oraz masy 

ogniochronne 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania hydroizolacji dotycz ą zabezpieczenia budowli przed wod ą 
Wykonawca przystępujący do wykonania hydroizolacji  powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
-  wyciąg przyścienny, 
-  pędzle do nanoszenia izolacji na podłoŜe  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport izolacji moŜna je przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
PodłoŜe powinno być: trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia. W celu 

zapewnienia prawidłom współpracy izolacji z podłoŜem naleŜy stosować odpowiednie klasy betonu podłoŜa, a 

mianowicie dla izolacji: 

- z materiałów bitumicznych - B15, 

- z folii z tworzyw sztucznych - B15,. 

Powierzchnia podłoŜa pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być 

gładka (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Na naroŜach po wierzchni 

izolowanych naleŜy wykonać zaokrąglenia o promieniu nie mniejszym niŜ 5 cm lub sfazować pod kątem 45° na 

szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi, 

Spadki podłoŜa izolacji odwadniającej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki ściekowej lub kanału 

powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niŜ 1%. 

Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych (lub innych materiałów 

przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym) naleŜy zagruntować roztworem asfaltowym lub emulsją 

asfaltową. a Gruntowany podkład powinien być suchy (jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%). Powłoki 

gruntujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwę drugą wykonuje się dopiero po całkowitym 

wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ +5°C. W innych przypadkach 

technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoŜa roztworami 

asfaltowymi przy temperaturze poniŜej +5°C, jednak nie niŜszej niŜ 0°C, jeŜeli temperatura w ciągu doby nie była 

niŜsza niŜ 0°C. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót hydroizolacji dotyczą zabezpieczenia budowli przed wodą, wilgocią 

gruntową i parą wodną. Izolacje te powinny być wykonywane według zatwierdzonego projektu technicznego 

powinny być zakończone wszystkie roboty budowlane oraz roboty instalacyjne podłoŜe musi być czyste i suche. 

oraz powinno stanowić sztywną i trwałą konstrukcję. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
1.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6. 
Przed przystąpieniem do hydroizolacji dotyczą zabezpieczenia budowli przed wodą, wilgocią gruntową i parą 

wodną. Izolacje te powinny być wykonywane według zatwierdzonego projektu technicznego. Kontrola powinna 

obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: podłoŜy, materiałów, prawidłowości wykonania 

izolacji sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanej okładziny  za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

Sprawdzenie podłoŜy powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu badań międzyoperacyjnych. 
Sprawdzenie materiałów powinno się odbywać na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów przedłoŜonych 
przez dostawcę. a Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie: 
- jakości nałoŜenia warstw izolacyjnych 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię izolacji  oblicza się w metrach kwadratowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór podłoŜa  
naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania izolacji bitumicznej. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik naleŜy wykonać nawierzchnię z nowego materiału lub poprawić 
obsadzenie elementu ( nawierzchnia nie powinna być odebrana ) 
- nawierzchnię  poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
8.4.   Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  nierównomierne ułoŜenie warstw izolacyjnych  
8.5.   Odbiór izolacji 
powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni izolacji 
według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
  -   przygotowanie stanowiska roboczego, 
 -   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 
-  przygotowanie podłoŜa, 
-  umocowanie i zdjęcie listew  
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-B-69/B-10260   wykonanie izolacji. 
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
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I WSTĘP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  wymagania  dotyczące

wykonania               i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
wnętrzowych kotłowni oraz instalacji zasilającej projektowane urządzenia wentylacyjne
budynku mieszkalnego.

2. Zakres stosowania  Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w modernizowanym lokalu.
Zakres robót obejmuje:
a) montaż tablic bezpiecznikowych
b) montaż linii zasilających tablice bezpiecznikowe
c) instalację elektryczną oświetleniową
d) instalację elektryczną gniazd wtyczkowych
e) instalacje elektryczne siłowe
f) instalację ochronników przepięć 
g) instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń

4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami

ujętymi w odpowiednich normach i przepisach,  których zestawienie podano w punkcie
X/1,2.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
            Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
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II MATERIAŁY

1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Materiały  stosowane  powinny  posiadać  przed  ich  zastosowaniem,  atesty

dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego
(Dz.U. 2000.106.1126) Wykonawca jest odpowiedzialny za  sprawdzenie ich właściwości
i zgodności z dokumentacją projektową.

2. Rodzaje materiałów.

a) Tablice bezpiecznikowe 
Parametry  techniczne,  budowę  tablic  bezpiecznikowych,  układ  połączeń  oraz

stopień  ochrony podano  w dokumentacji technicznej.  Wyposażone one będą  w typowe
elementy zabezpieczające produkcji np. Legrand dobrej klasy europejskiej. Jako elementy
zabezpieczające  stosować  rozłączniki  bezpiecznikowe,  małogabarytowe  bezpieczniki,
selektywne  wyłączniki  różnicowoprądowe  o  działaniu  bezpośrednim  oraz  nadmiarowe
wyłączniki instalacyjne. Tablice wykonać w układzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N.
Elementy zabezpieczyć przed przepięciami ochronnikami.

b) Przewody instalacyjne
Przewody instalacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej na napiecie

znamionowe 750V z żyłami miedzianymi o przekroju 1,5mm2, 2,5 , 4 ,  i ilości żył 2-5 wg
PN-87/E-90056.

c) Kable elektroenergetyczne
Kabel YKY3x1,5mm2 .

d) Gniazda wtyczkowe
Gniazda wtyczkowe podtynkowe IP44 pojedyncze z uziemieniem 10/16A,

250V.
Gniazda wtyczkowe 16A, 500V, 3 – fazowe, IP44, pięciostykowe do mocowania na cegle
lub betonie .
Gniazda wtyczkowe na tynkowe dwubiegunowe IP44, z uziemieniem 10/16A,
250V.
Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe muszą być zgodne z normami: PNIEC
884:1996; PN-E-93201:1997.

e) Oprawy oświetleniowe
Wszystkie oprawy muszą spełniać warunki określone w art.13 Ustawy o badaniach

i certyfikacji (Dz.U.1993.55.250) oraz art.10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).
Oznaczenia według projektu technicznego. 
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f) Odgałęźniki instalacyjne
Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa PCW z zaciskami do 2,5mm2,

400V (w tym do instalacji szczelnych). Puszki instalacyjne – końcowe o średnicy 60mm
pogłębione i rozgałęźne IP44 o średnicy 80mm. Puszki i odgałęźniki muszą być zgodne z
normami: PN-E 93207:1998; PN-E93208:1997; PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-2-
5:2001.  PN-EN  60998-2:2001.  PN-E  93208:1997.  W  pomieszczeniach  wilgotnych
stosować osprzęt IP44.

g) Łączniki
16A, 250 V IP20 jednobiegunowe, grupowe, schodowe 6A, 250V do mocowania

w puszkach pod tynkiem . Łączniki 16A, 250 V IP44, do mocowania na cegle lub betonie.
Łączniki muszą być zgodne z normą PN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152;
PN-IEC 60669-1:2000.

h) Ograniczniki przepięć
Stosować ograniczniki podane w dokumentacji technicznej tworzące układ

ochronników drugiego stopnia.

i) Odbiór materiałów na budowie
Materiały takie jak: oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczyć na

budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokółami  odbioru  technicznego.  Dostarczone  na  miejsce  budowy  materiały  należy
sprawdzić  pod względem kompletności  i  zgodności  z  danymi  wytwórcy w przypadku
stwierdzenia  wad lub  nasuwających się  wątpliwości mogących  mieć  wpływ na  jakość
wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem – poddać badaniom
określonym przez dozór techniczny robót.

j) Składowanie materiałów na budowie
Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami

producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się
właściwości  technicznych  na  skutek  wpływu  czynników  atmosferycznych  lub
fizykochemicznych, należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

III SPRZĘT
Do  wykonania  instalacji  elektroenergetycznych  przewiduje  się  użycie

następującego sprzętu:

– spawarka

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Prace  budowlane  będą
wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. Sprzęt powinien mieć
ustalone  parametry  techniczne  i  powinien  być  ustawiony  zgodnie  z  wymaganiami
producenta oraz używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
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IV TRANSPORT
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu,

zabezpieczone  w  sposób  zapobiegający  uszkodzeniu  oraz  zgodnie  z  przepisami  BHP
i ruchu drogowego.

V WYKONANIE ROBÓT

1) Wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane roboty instalacyjne. Ogólne
zasady robót montażowych wg ST (WYMAGANIA OGÓLNE).

2) Trasowanie
Trasa  instalacji  elektrycznych  powinna  przebiegać  bezkolizyjnie  z  innymi

instalacjami i urządzeniami.  Powinna być  przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej
konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

3) Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów
Konstrukcje  wsporcze  i  chwyty  przewidziane  do  ułożenia  na  nich  instalacji

elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w
sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

4) Przejście przez ściany
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

a) wszystkie  przejścia  obwodów instalacji  elektrycznych  przez  ściany  itp.  muszą  być
chronione przed uszkodzeniami przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych
b) przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych strefach pożarowych powinny
być wykonywane w sposób ognioszczelny, zapewniający wytrzymałość ogniową 90min.
c) obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być  chronione do
wysokości  bezpiecznej  przed  przypadkowymi  uszkodzeniami,  jako  osłony  przed
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5) Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych
Wymogi  Prawa  Budowlanego  nakazują  stosowanie  instalacji  elektrycznej

wykonanej w systemie TN-S przewodami 3 lub 5-żyłowymi z oddzielnymi szynami PE
i  N.  Instalacje  elektryczne  wykonać  przewodami  miedzianymi  ,  ilości  i  przekroje  żył
podano w projekcie technicznym. Przewody nie oznaczone to przewody 3-żyłowe. Izolacja
przewodów 750 V.  Instalację  oświetleniową  wykonać  przewodami miedzianymi YDYp
1,5mm2 a obwody gniazd wtyczkowych przewodami YDYp3x2,5mm2 . Przewody układać
na  ścianach murowanych p/t,  w ścianach gipsowych w rurkach RVS 18 a na dachu w
korytkach  instalacyjnych.  Odgałęźne  puszki  instalacyjne  montować  poniżej
nierozbieralnych sufitów podwieszanych. Wyłączniki oświetlenia instalować na wys. 1,4m.
Instalacje gniazd wtyczkowych wykonać  w tynku. Gniazda instalować  na wysokościach
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podanych  w  dokumentacji  technicznej.  Stosować  osprzęt  IP44  .  W  instalacjach
oświetleniowych  stosować  pogłębione  puszki  pod  wyłączniki  wykorzystywane  do
rozgałęzień.  Unikać  stosowania   puszek  rozgałęźnych.  Szczegółowe  zasady  montażu
osprzętu,  jego  stopień  ochrony  oraz  wysokości  montażu  podane  są  w  projekcie
technicznym. Sprzęt  i osprzęt  instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw 
zwieszakowych montowane  w stropach należy mocować  przez  wkręcenie  w metalowy
kołek rozporowy lub zabetonowanie.  Nie  dopuszcza się  mocowania  haków za pomocą
kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Przewody opraw oświetleniowych należy
łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.

6) Podejścia do odbiorników
Podejścia  instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać  w miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do urządzeń zasilanych
z wypustów należy wykonać w rurach ochronnych giętkich. 

7) Układanie przewodów
Wykonanie instalacji p/t wymagać  będzie:  Ułożenia przewodów i zainstalowania

osprzętu  przed  wykonaniem  tynkowania.  W  przypadku  wykonywania  instalacji  na
istniejących  ścianach  niezbędne  będzie  wykucie  odpowiednich  bruzd  pod  przewody i
ślepych  wnęk  pod  osprzęt  oraz  ich  zatynkowanie.  W  pomieszczeniach  technicznych
przewody ukąłdać można n.t. w rurkach ochronnych.
Przed  wykonaniem  instalacji  jako  szczelnej  należy:  przewody  i  kable  uszczelniać
w  osprzęcie  oraz  aparatach  za  pomocą  dławików.  Średnica  otworu  uszczelniającego
pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.

8) Połączenia wyrównawcze
W  kotłowni  wykonać  lokalne  połączenia  wyrównawcze  przez  połączenie  do

wspólnego zacisku przewodem DY4 wszystkich przewodzących urządzeń elektrycznych
oraz elementów jak armatura sanitarna, kanały wentylacyjne, grzejniki itp. Lokalny zacisk
połączyć  z  żyłą  ochronną  PE  obwodu  zasilania  umywalni  oraz  z  główną  szyną
wyrównawczą.

9) Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać

w sprzęcie  i  osprzęcie  instalacyjnym i  w  odbiornikach.  W przypadku,  gdy odbiorniki
elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie
do instalacji nie zostało opracowane w projekcie,  sposób podłączenia należy uzgodnić  z
projektantem  lub  kompetentnym  przedstawicielem  Inwestora.  Przewody  muszą  być
ułożone  swobodnie  i  nie  mogą  być  narażone  na  naciągi  i  dodatkowe  naprężenia.  Do
danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla
jakich zacisk  ten jest  przygotowany.  W przypadku  zastosowania  zacisków,  do  których
przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy
oczkami  powinny  znajdować  się  podkładki  metalowe  zabezpieczone  przed  korozją  w
sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna
zapewniać  prawidłowe przyłączenie.  Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie
może powodować  uszkodzeń  mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami
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wielodrutowymi  (linek)  powinny  być  zabezpieczone  zaprasowanymi  tulejkami  lub
ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

10) Przyłączenia odbiorników
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie

oczyszczone.  Samo  połączenie  musi  być  wykonane  w  sposób  pewny,  pod  względem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją
itp.  Połączenia  mogą  być  wykonane  jako  sztywne  lub  elastyczne  w  zależności  od
konstrukcji  odbiornika  i  warunków  technologicznych.  Przyłączenia  sztywne  należy
wykonywać  w  rurach  sztywnych  wprowadzonych  bezpośrednio  od  odbiorników  oraz
przewodami kabelkowymi i  kablami.  Połączenia  elastyczne  stosuje  się,  gdy odbiorniki
narażone są  na  drgania  o  dużej amplitudzie  lub przystosowane  są  do  przesunięcia  lub
przemieszczeń.  Połączenia te należy wykonywać:
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi.

11) Montaż tablic bezpiecznikowych
Tablice w obudowie zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji

wsporczych zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzeń należy zainstalować
aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach. Należy
dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i
mechanicznych, założyć osłony zdjęte w czasie montażu. Następnie należy podłączyć
obwody zewnętrzne oraz przewody ochronne.

12) Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania
i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem.
Zakres podstawowych prób obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników
- pomiary pętli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemień
- próby funkcjonalne

VI KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie  i  odbiór  robót  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi

normami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu
powinno podlegać:
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową
- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd załączanie punktów
świetlnych zgodnie z założonym programem, wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia,
izolacji,  pomiarów  natężenia  oświetlenia  w  pomieszczeniach,  pomiarów  skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokółu odbioru.
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VII OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką

obmiarową jest komplet robót.

VIII ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. Roboty uznaje się

za wykonane zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi komplet wykonywanych robót i pomiarów po

montażowych.

X PRZEPISY ZWIĄZANE

1) Normy
1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa
3. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami
oddziaływania
cieplnego
4. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem
przetężeniowym
5. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem
napięcia
6. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl
7. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - -środki ochrony
przed porażeniem prądem elektrycznym
8. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami -
Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami
i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
9. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami -
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Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony
zapewniających bezpieczeństwo - -środki ochrony przed prądem przetężeniowym
11. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w
zależności
od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa
12. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne
13. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
– Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie
14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
15. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
ochronne
16. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała
przewodów
17. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze
18. PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -
Wymagania
dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych
do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez
osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe
19. PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach
niskiego napięcia - Zasady, wymagania i badania
20. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa
21. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

2) Ustawy i rozporządzenia
1. Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity)
2. Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i certyfikacji.
3. Dz.U. 01.80.867 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO
I BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektów i robót budowlanych.
4. Dz.U.01.138.1555 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki
oraz tablicy informacyjnej.
5. Dz.U.00.5.53 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada
1999r. sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie
albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska,
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodności.
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