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 Wymagania ogólne 
 
 
 
 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z przebudową pomieszczeń w internacie Wielkopolskiego 
Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Limanowskiego 
17, 63-400 Ostrów Wlkp. 
1.2. Zakres stosowania st 
Niniejsza specyfikacja techniczna  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych dla zadania wykonania obiektu 
budowlanego określonego w pkt. 1.1  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują opracowania określone w spisie treści. 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza 
się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku. 
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
1.4.13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbioru częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 
1.4.14. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.15. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.16. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.17. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
1.4.18. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.20. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.21. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.23. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
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1.4.24. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.25. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.26. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposóbu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.28. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.29. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.30. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.32. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżąca kontrole jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 
dokumentację projektową. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. 
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Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w Umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym:  ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest 
włączony w cenę umowna. 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposóbu działania. 
Stosując sie do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością  powstania pożaru. 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń  zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,  
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać  za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
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powierzchni ziemi i urządzeń  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają  odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. Materiały 
Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobów/produktów wskazujące na 
konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu 
zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie 
wiążą one wykonawcy.  
Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 
roku Nr 223 poz. 1655). 
Od wykonawcy wymagane będzie uzyskanie zgody  na zastosowanie materiału 
równoważnego przez Inspektora nadzoru, Projektanta oraz Zamawiającego. 
 
Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiającego. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Inspektora nadzoru i Zamawiającego udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu 
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac 
Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego. 
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W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że 
użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej  
Kontrola materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru i Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
Inspektor nadzoru i Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Inspektor nadzoru i Zamawiający jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

− W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

− Inspektor nadzoru i Zamawiający będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 
są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
Inspektor nadzoru i Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
Inspektora nadzoru i Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli Inspektor nadzoru i Zamawiający pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania 
lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
Inspektora nadzoru i Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i Zamawijącym, lub 
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.  
Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora nadzoru i Zamawiającego 
na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 
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urządzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
 
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny odpowiadać 
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ). Przystąpienie do realizacji prac 
budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom procesu 
budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać określone zostały w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny odpowiadać 
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ). Przystąpienie do realizacji prac 
budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom procesu 
budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać określone zostały w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
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higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). 
Inspe 
 
6. Kontrola jakości robót 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów..Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót.  
nadzoru i Zamawiający może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów Inspektor nadzoru i Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru i Zamawiający musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego.  
Inspektor nadzoru i Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru i Zamawiający 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru i Zamawiający jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
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strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc.  
Inspektor nadzoru i Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Inspektor nadzoru i Zamawiający może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98), 
− posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub aprobata 
techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
− znajdują sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
[2] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporządza pomiar wykonanych robót w celu 
weryfikacji ich wartości kosztorysowej, albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych 
przedmiarem. 
   
7.1.Obmiar robót sporządza się w jednostkach technicznych wykonania robót określonych w 
przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, katalogach nakładów rzeczowych robót (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych 
podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania określonych w odpowiednich katalogach 
KNR.  
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7.2.Obmiar sporządza się bezpośrednio po wykonaniu robót, tak aby można było stwierdzić 
ilości robót zanikających lub ulegających zakryciu. W przypadku robót zanikających lub 
ulegających zakryciu obmiar należy sporządzić niezależnie o tego czy jest ujęty w przedmiarze.  
 
7.3.Wyniki obmiaru robót powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki obmiaru i 
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadza się niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór częściowy 
Odbiór tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego – odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do zakresu, ilości oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór następuje w terminie ustalonym w dokumentach 
umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
rozbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego – podstawowym dokumentem jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

− Dokumentację powykonawczą 
− Dokumenty uzupełniające i zamienne 
− Recepty i ustalenia technologiczne. 
− Dzienniki budowy i książki obmiarów (w oryginale) 
− Wyniki pomiarów kontrolnych 
− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST 
− Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.: przełożenie linii 

energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zastawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin tych robót wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót". 
 
9. Podstawa płatności 
1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 
10. Przepisy związane 
10.1.   Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą 
one być w tym miejscu wyraźnie określone 
10.2    Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

 
 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował Inspektora nadzoru i Zamawijaącego o swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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 Roboty rozbiórkowe 
 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania określonego w SST 
„Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek związanych z realizacją zadania określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1.. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz określeniami podanymi w SST Część 1: „Wymagania ogólne”: 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
Uwagi szczegółowe 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ( łomu, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do 
metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem że nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,  jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w  czasie  transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy za  pomocą  rynien,  rękawów itp. z odwozem  
dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy). Przewożony ładunek należy 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do ponownego 
zużycia    np. w podłożach posadzek. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Warunki  przystąpienia  do  robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  przeprowadzić  dokładne  sprawdzenie  konstrukcji  i  stanu  
technicznego  poszczególnych  elementów,  ustalić  organizację  robót (m. innymi uzgodnienia  z  
użytkownikiem),  zagospodarować  plac  rozbiórki. 
Wykonywanie  robót  rozbiórkowych  

−  rozbiórka  winna  być  prowadzona  tak,  aby  stopniowo  odciążać  elementy  nośne  ( usunięcie  
elementu  nie  może  spowodować  uszkodzenia  bądź  naruszenia  stateczności  elementów  
przyległych).  

− rozbiórkę  należy  rozpocząć  od  demontażu  instalacji,  stolarki  bądź  innych  elementów  
wykończeniowych 

− elementy  wykończenia,  wyposażenia  itp.  należy  znosić  np.:  ręcznie  lub  za  pomocą  rynien,  
rękawów  na  miejsce  składowania  na  bieżąco  poza  obręb  obiektu w  miejscu  wskazanym 
przez Inspektora nadzoru 
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− rozbiórki należy prowadzić ręcznie  lub  przy  użyciu  drobnego  sprzętu mechanicznego.   
Materiał  z  rozbiórki  odwieźć na miejsce docelowego składowania (wysypisko) .  

 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5 niniejszej SST.. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
 
8.  Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane  

− Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud.. i 
Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 93 z  późniejszymi zmianami 

− PN – 93/N – 01256/03  Znaki  bezpieczeństwa.  Ochrona  i  higiena  pracy 

− Rozporządzenie  MGPiB  z  dn. 15.12.1994r  w  sprawie  warunków  i  trybu  postępowania  przy  
robotach  rozbiórkowych  nie  użytkowanych,  zniszczonych  lub  nie  wykończonych  obiektów  
budowlanych 

− Rozporządzenie  ministra  infrastruktury  z  dn.  06.02.2003r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych – (Dz.U. 2003r.  nr47 poz.401) 

− Praca  zbiorowa: Poradnik  majstra  budowlanego.  Arkady,  Warszawa 2003, 2004 

− Praca  zbiorowa: Vademecum  budowlane. Arkady ,  Warszawa  2001 
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 Roboty betonowe i zbrojenie 
 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych 
związanych z realizacją zadania określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu : 

− wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
− wykonanie i odbiór zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych na potrzeby 

niniejszego zadania 
− układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
− pielęgnacja betonu. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne betonowe i żelbetowe w zakresie zadania 
określonego w SST „Wymagania ogólne „ pkt.1.1. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST “Wymagania ogólne” pkt 1 4 
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 
zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji 
żelbetowych.  
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współ-
pracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji 
żelbetowych. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i do-
mieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę 
zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od 
konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych 
wykonywanych na miejscu. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST “Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-
ENV 206-1:2002 . 
Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych należy stosować mieszankę betonową 
wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PN-ENV 206-1. 
Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-
1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego 
przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej 
przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych 
norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, 
o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
Materiały spawalnicze 
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest 
zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 
2.2.5. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz 
z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania 
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto: 
–  drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
–  sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001, 
–  gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
–  deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
–  do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4.  Transport 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 
samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, 
zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 
podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt. 
 
5.  Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 
06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji 
betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i 
rusztowań, jak również plan przeprowadzania badań. 
Zakres wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opra-
cowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru  „Dokumentacją 
technologiczną”. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru , potwierdzonego 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Wykonanie deskowań 
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania 
powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały 
stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy 
wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 
mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do 
zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy 
szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych 
albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę 
ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 
cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można 
takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim 
przypadku należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę 
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inżynier. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po 
zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu 
antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni 
betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
Przygotowanie zbrojenia 
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Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właści-
wościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Stosowanie innych sposóbów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie 
za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru . 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
–  przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
–  przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą 
PN-91/S-10442. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania 
prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna 
odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 
Wbudowanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane 
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Zagęszczenie betonu: 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. 
Przerwy w betonowaniu 
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Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
–  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
–  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy 
zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5 st. C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru , potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20 st. C w chwili 
układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 
dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0 st. C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
Pielęgnacja betonu 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania 
ogólne”. 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST. 
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Zakres kontroli i badań 
Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inspektora nadzoru  i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-
93/S-10080 oraz niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
–  sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
–  sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
–  sprawdzeniu stateczności deskowania, 
–  sprawdzeniu szczelności deskowania, 
–  sprawdzeniu czystości deskowania, 
–  sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
–  sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
–  sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
–  sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora 
nadzoru  i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 
Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, prze-
chowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
stosowanych materiałów. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość 
pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru . 
Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, prze-
chowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu 
i stosowanych materiałów. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek 
powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru . 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 
oraz niniejszą SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, 
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 
–  kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
–  sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
–  sprawdzeniu betoniarki, 
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–  sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 
robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami Inspektora nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w 
punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 9 „Wymagania 
ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 

− PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
− PN-ENV 206-1:2002  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
− PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
− PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
− PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości. 
− PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
− PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
− PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
− PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 

alkaicznej. 
− PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
− PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie 

składu ziarnowego. Metoda przesięwu. 
− PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
− PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie 

kształtu ziarn. 
− PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
− PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

w postaci gliny. 
− PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych. 
− PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
− PN-EN 1925:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej. 
− PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
− PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
− PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności. 
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− PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 

− PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
− PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 
− PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
− PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe  

wymagania stosowane w kraju. 
− PN-89/H-84023.06  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
− PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
− PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania. 
− PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.  

Wspólne wymagania i badania. 
− PN-91/D-95018  Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i 

badania. 
− PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
− PN-72/D-90002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
− PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
− PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
− PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
− PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki 

użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 
− PN-84/M-81000  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
− PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
− PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, Zmiany PN-H-84023-

06/A1: 
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 Strop z płyt WPS 
 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonywania i montażu stropów z płyt WPS związanych z realizacją zadania określonego w 
SST Część 1 „Wymagania ogólne pkt.1.1. 
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 umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem i montażem prefabry-
katów stropowych.. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę winny być trwale oznakowane. Poszczególne 
partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości.  
Płyty prefabrykowane WPS lub równoważne.  
Płyta stropowa WPS jest prefabrykowanym żelbetowym, nośnym elementem konstrukcyjnym, 
układanym między stalowymi belkami stropów. Płyty WPS mają kształt prostokąta, wzmocnione 
są wzdłużnie trzema żebrami, w obu końcach mają wgłębienie dla oparcia na stopce dolnej 
belki stalowej dwuteowej. Wyrób winien spełniać wymagania określone w PN-EN 13369 i PN-
EN 13224 lub aprobaty technicznej. Dane techniczne:  
- szerokość (s) 400  
- długość (l) 1000  
- wysokość (h) 80  
- elementy zbrojone : 40cm  
- klasa betonu B-15  
- waga elementu wynosi ok.100 kg/m2.  
Belki stalowe dwuteowe 160mm.  
Do wykonania stropów z pyt WPS, niezależnie od wymagań stanów granicznych nośności i 
użytkowania, należy stosować belki o takiej szerokości stopki, aby zapewnić oparcie płyt co 
najmniej na długości 3cm. Do wykonania konstrukcji nośnej stropu stosuje się profile stalowe 
gorącowalcowane ze stali konstrukcyjnej ST3S.  
Jakość wyrobów stalowych winna być potwierdzona zaświadczeniem jakości, gdy wymagane 
właściwości są gwarantowane w normie dla zamawianego gatunku stali, atestem lub 
świadectwem odbioru i deklaracją zgodności producenta wyrobu hutniczego, gdy zastosowano 
stale : stal drobnoziarnista : wg PN-EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, lub stal 
ulepszana cieplnie wg PN-EN 10137-1, PN-EN 10137-2  
Zaprawa cementowa 1: 2 lub 1: 3.  
Materiały do zaprawy cementowej:  
- piasek spełniający wymagania PN-EN 13139 nie zawierający domieszek organicznych, o 
frakcjach : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1mm, piasek 
gruboziarnisty 1-2mm.  
- Woda : czysta, odpowiadająca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierająca oleju, kwasu, 
zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzić ze 
źródeł dokładnie przebadanych lub o jakości nie budzącej wątpliwości. Zaleca się stosowanie 
wody wodociągowej, ponieważ nie wymaga ona wykonywania żadnych badań  
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- cement : portlandzki, marki „25”. Do wykonania robót należy użyć cementu tej samej marki 
bez dodatków mineralnych. Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania PN-EN 197-1 
oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecność w cemencie ziaren o twardości 
uniemożliwiającej ich skruszenie w palcach w ilości większej niż 20%. Cement należy 
przechowywać w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.  
Warunki przechowywania i składowania.  
Wszystkie materiały powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
odpowiednią Aprobatą Techniczną.  
Wariantowe stosowanie materiałów:  
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą 
„Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co 
do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów 
nieznanego pochodzenia. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą to jest spełniającą wymagania ST jakości robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru.  
 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 
ogólne określone w SST „Wymagania ogólne”, dobranymi przez Wykonawcę nie wpływającymi 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów.  
4.2. Płyty przy transportowaniu układa się na rąb (na kant) długością w kierunku jazdy oraz 
szczelnie, aby nie następowało przesuwanie ich w czasie jazdy, co mogłoby spowodować 
obtłuczenie krawędzi lub popękanie płyt. W podobny sposób składuje się je na placu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe. 
5.1. Wykonanie stropu z płyt WPS na belkach stalowych.  
Płyty układa się ręcznie szczelnie obok siebie na stopkach dolnych belek tak, aby zapewnić 
oparcie płyt co najmniej na długości 3cm. Układ, numery belek stalowych stropu i typy płyt WPS 
powinny być zgodne z projektem. Podnoszenie płyt powinno odbywać się w położeniu 
pionowym płyty. Po zasłaniu całej powierzchni stropu płytami, spoiny między krawędziami płyt, 
a bokami belek wypełnia się zaprawą cementową 1: 2 lub 1: 3. Układanie płyt i wypełnienie 
spoin zaprawą wykonuje się z pomostu z desek grubości 32mm ułożonych na górnej stopce 
belek. Przy zastosowaniu niskich belek wysokości 16cm mogą wystąpić trudności przy 
wsuwaniu płyt na dolne stopki. W takich przypadkach belki należy nieco przechylić i 
podklinować dla zabezpieczenia przed wywróceniem. Po ułożeniu płyt kliny trzeba usunąć, aby 
belki wróciły do pionowego położenia. Z tego powodu nie należy wmurowywać końców belek 
przed ułożeniem płyt. Dolne stopki belek stalowych - niezależnie od ich wysokości - powinny 
być usytuowane w jednym poziomie. Powierzchnię belek powyżej płyty należy powlec lepikiem 
asfaltowym lub mlekiem cementowym w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem, stopkę dolną 
zaś owinąć siatką drucianą przed ułożeniem płyt. Po ułożeniu płyt, styki między skrajnymi 
podłużnymi żebrami płyty należy wypełnić betonem, a styki między płytami a środkami belek -
rzadką zaprawą cementową. Zaprawa w stykach nie powinna wystawać ponad powierzchnię 
płyt i być zatarta na ostro packą drewnianą.  
Belki stropu należy obetonować. Płyty można obciążyć po stwardnieniu zaprawy w spoinach.  
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6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
6.2. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie będą 
dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – Zamawiający będzie wymagał 
zbadania tego materiału zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
6.3. Kontroli jakości podlega:  
6.3.1. Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie złożonych przez 
Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów ; deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną,  
6.3.2. Badanie płyt w zakresie sprawdzenia kształtu, wymiarów i ciężaru.  
6.3.3. Wizualna ocena stanu technicznego dostarczonych materiałów stropowych:  
1. dopuszczalne odchyłki wymiarów przekrojów poprzecznych wg tolerancji zgodniej z PN-EN 
13369  
2. wady i uszkodzenia  
Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego 
zagęszczenia betonu  
3. wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15mm i głębokości lub wypukłości do 5mm na górnej i 
dolnej powierzchni płyty w liczbie 1 szt./1mb płyty  
4. wyszczerbienie krawędzi długości do 200mm i głębokości do 5mm nie więcej jak 1szt. na 
jednej krawędzi płyty  
5. zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogą przekraczać 5mm, a w 
środku powierzchni 10mm  
6. rysy i pęknięcia powstałe na skutek skurczu betonu o długości do 200mm w odstępach nie 
mniejszych niż 1m. Pęknięcia nie są dopuszczalne.  
6.3.4. Badanie belek, które obejmuje sprawdzenie kształtu i wymiarów.  
6.3.5. Kontrola warunków wykonywania robót,  
6.3.6. Prawidłowość i jakość wykonania stropu;  
● sprawdzenie zgodności głównych wymiarów z dokumentacją,  
● zachowanie wymaganych odchyłek montażowych.  
6.4. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia 
któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób 
doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna 
kontrola wykonanych robót. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
7.1. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami 
z Zamawiającym.  
7.2. Odbiór zostanie przeprowadzony jako częściowy po dostawie materiałów na plac budowy 
oraz po zakończeniu robót jako odbiór końcowy robót montażowych.  
7.3. Odbiór robót obejmuje:  
_ odbiór ilościowo- jakościowy dostarczonych materiałów na plac budowy,  
- prawidłowość oznakowania prefabrykatów,  
- zgodność typów i liczby z zamówieniem,  
- stan techniczny dostarczonych prefabrykatów.  
_ sprawdzenie prawidłowość wykonania zgodnie z zakresem określonym w pkt.6  
7.4. Odbiorem końcowym są objęte roboty całkowicie zakończone.  
Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:  
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- dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej warunkom 
wymaganym przez Zamawiającego,  
- powykonawczą dokumentację techniczną,  
- protokoły odbiorów częściowych lub zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzające w/w odbiory,  
- pisemne uzasadnienia odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.  
7.5. Z przeprowadzonego odbioru robót sporządzony zostaje protokół zawierający:  
- ocenę wyników badań,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości i sposobu ich usunięcia.  
7.6. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy je poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru.  
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 
pkt.9. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10.Przepisy związane 
− PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu  
− PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych.  
− PN-EN 13224 Prefabrykaty betonowe. Płyty stropowe żebrowe.  
− PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.  
− PN-EN 206-1 Beton. Część 1 : Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
− PN-EN 12390-1 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 

próbek do badania i form.  
− PN-B-06265 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1 Beton. Część1: Wymagania, właściwości, 

produkcja, zgodność.  
− PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
− PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.  
− PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  
− PN-EN 197-2 Cement. Część 2 : Ocena zgodności.  
− PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonów.  

− PN-B-10104 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o 
określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.  

− PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy  
− PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.  
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 Roboty murowe 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania tyczące 
wykonania i odbioru murów związanych z realizacją zadania określonego w SST Część 1 
„Wymagania ogólne pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i stanowi 
załącznik do umowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie murów zewnętrznych, wewnętrznych  i fundamentowych oraz nadproży 
prefabrykowanych  związanych z realizacją zadania określonego w w SST Część 1 
„Wymagania ogólne  pkt.1.1. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania 
ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Wyroby ceramiczne 
Wyroby ceramiczne  w zależności od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna 
odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-B-12011:1997, PN-B-12002:1997, PN-B-
12061:1997, PN-B-12050:1996. 
Stosowanie wyrobów ceramicznych o wymiarach nie objętych powyższymi normami dopuszcza 
się tylko w robotach renowacyjno-konserwatorskich oraz w przypadku robót murowych 
wykonywanych z cegły rozbiórkowej, jeśli to zostało przewidziane w dokumentacji technicznej. 
W słupach i filarach stosowanie połówek cegły i innych cegieł ułamkowych ponad ilość 
konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania jest niedopuszczalne. 
W murach nośnych nie zbrojonych dopuszcza się stosowanie połówek cegły w liczbie nie 
przekraczającej 15%, a w murach nośnych zbrojonych -10% całkowitej liczby użytych cegieł.  
W ścianach wypełniających, w murach podokiennych oraz w ścianach najwyższej kondygnacji i 
na poddaszu (z wyjątkiem murów ogniochronnych) dopuszcza się użycie cegieł ułamkowych 
przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50% cegieł całych i przy wystarczającym 
przewiązaniu spoin.  
Przed wbudowaniem cegła powinna być moczona (polewana wodą). 
Bloczki z betonowe  
Bloczki z betonowe M-2, M-4, M-6 do wykonania murów fundamentowych. 
Do murowania ścian fundamentowych stosować należy zaprawy cementowe. 
Belki prefabrykowane nadproży 
Do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych  należy zastosować nadproża 
prefabrykowane typu L – 19. Po ich przywiezieniu na budowę powinny być składowane na 
równych podkładach lub paletach drewnianych tak, aby nie dotykały podłoża. Można ułożyć je 
warstwowo stosując między warstwami przekładki drewniane. Nadproża powinny być proste, 
bez widocznych pęknięć, ubytków i innych uszkodzeń mechanicznych. Elementy 
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prefabrykowane dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty producentów 
odpowiadające normom (BN-60/B- 82251). 
 
Zaprawy 
Do murów niezbrojnych nie narażonych na trwałe i silne zawilgocenie mogą być stosowane 
zaprawy budowlane wapienne wg PN-65/B-14502, cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503; a 
tam, gdzie to jest uwarunkowanej względami konstrukcyjnymi - także zaprawy budowlane 
cementowe wg PN-65/B-14504. 
Do konstrukcji murowych znajdujących się w warunkach wilgotnych należy stosować tylko 
zaprawy budowlane cementowe. 
Do murów zbrojonych powinny być stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-I 65/B-
14504, przy czym marka zaprawy nie powinna być niższa niż 50 w przypadku murów 
znajdujących się w warunkach suchych, a nie niższa niż 80 -w warunkach wilgotnych. 
Ponadto dopuszcza się stosowanie takich zapraw specjalnych, które na podstawie wyników 
|badań przeprowadzonych przez upoważnione laboratoria spełniają następujące warunki: 
a) charakteryzują się przyczepnością do stali wystarczającą do zapewnienia współpracy 
materiałów 
b) gwarantują uzyskanie przez nie wymaganej wytrzymałości, 
c) nie powodują korozji zbrojenia. 
Dodatki do zapraw murarskich. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie.  
Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do 
stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Murowanie ścian. 
Przed przystąpieniem do wykonania ścian należy sprawdzić zgodność ich wytyczenia oraz 
wymiary z rysunkami.  Przed rozpoczęciem murowania ścian należy na ich fundamencie 
betonowym ułożyć izolację poziomą z podwójnej papy bitumicznej na lepiku.  
Ścianę z betonu komórkowego należy murować na zaprawie cementowo- wapiennej marki 30. 
W czasie murowania co jakiś czas należy sprawdzać poziomnicą  i wężem wodnym dokładność 
robót. Bloczki powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ 
wzajemnie prostopadłych linii prostych. Szczególną uwagę należy zwrócić na przewiązanie 
poszczególnych bloczków. Ich wiązanie w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin 
pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy górnej z przesunięciem bloczków obu warstw 
względem siebie nie mniej niż 5 cm. Mury z bloczków z betonu komórkowego należy 
wykonywać z zachowaniem spoiny o grubości nie przekraczającej 15 mm – w przypadku spoin 
poziomych, i 10 mm – w przypadku spoin pionowych. 
Otwory w ścianach należy przesklepić nadprożami prefabrykowanymi typu L-19. Długość 
oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosić minimum 10 cm. Przestrzeń wolną 
między elementami nadproży należy wypełnić chudym betonem z tłucznia ceglanego lub żużla. 
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Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej: 
Produkcja zapraw i ustalanie ich składu. 
Zaprawy przygotowuje się na miejscu budowy.  
Wymagany skład zapraw (dane ogólne): Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac murarskich, 
wykonawca powinien przedstawić skład zapraw. Nie wolno przystąpić do murowania przed 
zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej 
dostawy materiały: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spełniają wszystkie wyżej 
wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te 
składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i 
trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  i 
zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy.  
Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement, wapno i 
kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości  
odpowiedniej do żądanej konsystencji. Jeżeli zastosowano ciasto wapienne, to należy  rozrobić 
je z wodą, mieszać osobno piasek z cementem i wsypać do rozcieńczonego wapna. Całość 
mieszać aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. 
Badania materiałów i zapraw.  
Powinno być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu 
zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
Układanie zapraw. 
Przed przystąpieniem do murowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste. 
Wszelkie występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką  
tynkarską. Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej 
przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25 st. C lub 
zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co 
kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 
Murowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 
Murowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zapraw powinno odbywać się zgodnie z 
wymaganiami podanymi wcześniej.  Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez zaprawę 
podczas murowania temperatury wyższej od 30 st. C. W celu uniknięcia podwyższenia 
temperatury zaprawy należy przed zmieszaniem schłodzić jej składniki. 
Murowanie przy niskich temperaturach.  
Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać 
zaprawy w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4 st. C bez specjalnego 
zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa 
zniszczona przez przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 
Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem 
do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  Powierzchnia 
uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót murarskich. 
Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych: Płaskie powierzchnie powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom co do tolerancji: Nierówności powierzchni nie powinny przekraczać 
20 mm na całej powierzchni ściany. Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi  
nie powinny przekraczać 30 mm na całej wysokości ściany. Odchylenia przecinających się 
powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie nie powinny przekraczać 6 mm na 
długości 1 m. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia 
prac murarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
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wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom     i 
muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów do wbudowania,  
- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy, 
- Receptury zaprawy, 
- Sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia bloczków, 
- Dokładności wykonania. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót murarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
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 były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
Ceny jednostkowe obejmują: 
-     dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
-     wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
przemurowanie komina ponad dachem z cegły klinkierowej kl. 350 na zaprawie cementowej, 
spoinowanie  komina gotową zaprawą barwioną, 
wykonanie ścian z betonu komórkowego na zaprawie cementowo- wapiennej, 
-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
      własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
Cena obejmuje: 

− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
− wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 
10. Przepisy związane 

– PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
– PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
– PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 
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– 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 użytku. 
– 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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 Konstrukcje stalowe 
 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji stalowych dla zadania określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji stalowych i obejmują roboty związane z obróbką elementów i ich połączeniem  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2.   Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST Część 2 
„Wymagania ogólne”. 
2.1. Akceptowanie użytych materiałów 
Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Aprobaty 
Techniczne.  
2.2. Stal konstrukcyjna 
2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali 
(np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora jeśli posiadają 
Aprobatę Techniczną . 
Stal dostarczana na budowę powinna: 
mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami 
zgodnie z PN-73/H-01102, 
spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 
- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203, 
- dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, 
- dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401, 
- dla ceowników PN-86/H-93403, 
- dla zetowników PN-55/H-93405 
- dla dwuteowników PN-86/H-93407 
Stal powinna być dostarczona w odmianach plastyczności D (udarność sprawdzana na próbkach ISO 
Charpy'ego w temperaturze -200C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarność sprawdzana na próbkach 
Mesnager'a w temperaturze -400C). 
Niezależnie od przedstawionych wyżej wymagań wszystkie blachy winny być sprawdzone metodą 
defektoskopii ultradźwiękowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiału (rozwarstwienie w 
klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to może być wykonywane w hucie lub w zakładzie wytwarzającym 
konstrukcję. 
Kształtowniki i blachy, elementy pomocnicze oraz elementy montażowe – powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową pod względem gatunków, asortymentów i własności. 
2.3. Łączniki i materiały spawalnicze 
Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 

− dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433 

− dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420, 

− dla topników do spawania żużlowego wg PN-67/M-69356. 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem 
ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały 
spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych 
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pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej 
konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, 
aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane 
w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest 
długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Cięcie elementów i obrabianie brzegów 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji 
Projektowej, ale tak by zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich 
gatunków stali stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne, a dla elementów 
pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z grotu, 
naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach 
wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi, które 
podlegać będą zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu należy wyrównywać i stępić przez 
wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki 
mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, 
które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym 
powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, grotu, nacieków i 
rozprysków materiału. 
5.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji 
Projektowej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym 
rozróżnia się: 
wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu, 
warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne, których 
dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
 

Tabl.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 

ponad Do przyłączeniowego swobodnego 

500 1000 0,5 1,5 

1000 2000 1,0 2,5 

2000 4000 1,5 4,0 

4000 8000 2,5 6,0 

8000 16000 4,0 10,0 

16000 32000 6,0 15,0 

32000  10,0 1/1000 wymiaru lecz < 50 

 
5.3. Czyszczenie powierzchni i brzegów 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiór elementów w zakresie 
usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z 
zachowaniem wymagań PN-89/S-10050. 
5.4. Spawanie 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w systemie 
kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze można 
powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Niezależnie od 
posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie 
próbnych złączy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy 
elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej 
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wytrzymałości powinna być wyższa niż 0 PC, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5 PC. 
Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi 
stanowisk roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność 
względna powietrza większa niż 80 %, mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/s, temperatury 
powietrza niższe niż podane wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące 
otrzymanie spoin należytej jakości. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, 
usuwając zgorzelinę i nierówności. 
Wszystkie spoiny czołowe powinny być pospawane lub wykonane taką technologią (np. przez 
zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Obróbkę spoin można wykonać 
ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe 
zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubości. 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, być zgodne z wymaganiami  
obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na 
powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym 
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze 
składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie elektrod przestarzałych jest 
bezcelowe, a użycie ich zabronione. 
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych 
parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą 
przekraczać 10 %.  
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne są rysy 
lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub 
zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15 % grubości 
spawanych elementów. 
5.5. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 
Połączenia spawane 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowej.. 
Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na 
obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 5PC. Każda spoina konstrukcyjna musi być 
oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają, 
ocenie jakości i odbiorowi. Badania spoin polegają na oględzinach.   
5.6. Montaż i rusztowania montażowe 
Wykonawca może zmienić sposób montażu, z tym, iż musi przedstawić projekt zmiany do zatwierdzenia 
u Projektanta i Inspektora. 
 Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku powinny odpowiadać 
wymaganiom BN-70/9080-02 i być wykonane zgodnie z DTR producenta systemu. 
W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki: 
w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5 % rozstawu, 
w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5 % wysokości jarzm, lecz nie więcej niż 5 cm, 
w rozstawie poprzecznic i podłużnic pomostu ±5 cm. 
5.7. BHP i ochrona środowiska 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie 
środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie może nakazać wykonania czynności, których 
wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od 
działań kontrolnych Inspektora. 
6.2 Kontrola jakości 
Kontrola jakości robot będzie obejmowała: 
- sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym, 
- odchyłki wymiarów liniowych, 
- badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów 
   stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050 
- badania obróbki spoin, 
- kontrola rusztowań zgodnie z BN-70/9080-02. 
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7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
Cena wykonania konstrukcji obejmuje: 
− roboty przygotowawcze 
− zakup i dostarczenie materiałów 
− przygotowanie konstrukcji stalowej 
− pasowanie 
− wstępny montaż 
− montaż konstrukcji stalowej 
− naprawa uszkodzeń 
− odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST 
 
10.  Przepisy związane  
− PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
− PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 
− PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości 

                            liczbowe parametrów. 
− PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 
− PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 
− PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 
− PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne. 
− PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
− PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
− PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
− PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 
− PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
− PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
− PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie. 
− PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 
− PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
− PN-66/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
− PN-66/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
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 Tynki 
 
 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót tynkarskich. związanych z realizacją zadania określonego w SST 
Część 1 „Wymagania ogólne”. 
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 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem tynków. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania 
ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
2.1. Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin 
b/ zaprawa cementowa  - 2 godziny 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót  murowych należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany.  
Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującymi normami 
państwowymi. 
2.2. Zaprawy budowlane cementowe 
Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych marki 25 i 35.  
Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że 
temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż 5 st.C. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub 
uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatków 
powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie.  
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz marki cementu, kierując się orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1 
 
 

Tablica 1. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka 
  pomiarowego 

Marka 
cementu 

Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce zaprawy 
1,5 3 5 8 10 12 

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 
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35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5 
 
 
Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i marki 
cementu powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Markę 
i konsystencję zaprawy, w zależności od jej przeznaczenia należy przyjmować wg tablicy 2. 
 

 
Tablica 2.Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia 

Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja 

wg  stożka 
pomiarowego (cm) 

Marka zaprawy 

Do murowania fundamentów ścian budynku 6-8 3, 5, 8 
Do wykonywania filarów nośnych oraz 
murów, łuków i sklepień narażonych na duże 
obciążenia 

6-8 8, 10, 12 

Do murowania sklepień 
cienkościennych przy 
grubości 

¼ cegły 6-8 5, 8, 10, 12 

½ cegły 6-8 3, 5, 8, 10 

Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10 
Do wykonywania warstwy wyrównawczej 
pod podokienniki, obróbki blacharskie itp. 

6-8 1.5,  3 

Do wykonywania warstwy wyrównawczej 
pod posadzki z dużych płyt kamiennych 

4-6 1,5 

Do wykonywania 
obrzutki 

pod tynki zewnętrzne 9-11 3, 5, 8, 10 
Pod tynki wewnętrzne 9-10 3, 5, 8, 10 

Do wyk. narzutu dla tynków zewn. i wewn. 6-9 3, 5 
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynków 
zwykłych zewnętrznych i wewnętrznych 

9-11 3, 5 

Do wykonywania kotew i łączników oraz 
zalewki w zależności od zastosowani 

6-11 5,8, 10 

 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, 
kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w 
dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury 
powyżej + 25 st. C okres zużycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien być 
skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 0,1% 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych  można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych marki 25 i 35 . 
Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że 
temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż 5 st.C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno suchogaszone lub wapno 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z  wapna niegaszonego lub wapna 
pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z 
ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych 
technologicznych. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających 
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju 
cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg  stożka 
pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3 
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Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 

Marka zaprawy 
Orientacyjny skład objętościowy zaprawy 

Cement : ciasto wapienne : piasek 
Cement : wapno hydratyzowane: 

piasek 
0,8 1:2:12 1:2:12 

1,5 
1:1:9 

1:1,5:8 
1:2:10 

1:1:9 
1:1,5:8 
1:2:10 

3 
1:1:6 
1:1:7 

1:1,7:5 

1:1:6 
1:1:7 

1:1:7,5 

5 
1:0,3:4 

1:0,5:4,5 
1:0,3:4 

1:0,5:4,5 
 
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując się 
wytycznymi podanymi w tabeli 4 
  

 
 

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej  
przeznaczenia 

Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja wg 
stożka 
pomiarowego (cm) 

Marka 
zaprawy 

Do murowania fundamentów ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie 
mniejszej niż 60% 

6-8 3, 5 

Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów 
poniżej izolacji w gruntach nasyconych wodą 

6-8 3, 5 

Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5,3,5 
wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3 

Do wykonywania narzutu tynków 
zewnętrznych 

6-9 
1,5,3,5 

wewnętrznych 0,8,1,5,3,5 
Do wykonania warstwy 
wierzchniej (gładzi) tynku 
zwykłego 

zewnętrznego 
9-11 

1,5 ,3 

wewnętrznego 0,8, 1,5, 3 

Do wykonania zalewki w zależności od zastosowania 9-11 1,5, 3,5 

 
Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej 
lub instrukcji. 
Przy mieszaniu należy najpierw  mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno sucho-
gaszone) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu 
mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich 
należy je zmieszać na sucho z cementem  przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami 
sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy 
je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych. 
2.4. Zaprawy gotowe 
Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez 
producenta. Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do 
stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu. 
Dla gładzi ścian     należy stosować  modyfikowaną tworzywem sztucznym, gotową do użycia 
po wymieszaniu z wodą, zaprawą wygładzającą o szerokim zakresie zastosowania. Te 
hydraulicznie wiążące zaprawy, przygotowana fabrycznie w oparciu o piasek kwarcowy o 
uziarnieniu 0,5 mm, przeznaczona jest do nakładania warstw o grubości od 1,5 do 5 mm. 
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Zaprawy ta wykazują znakomitą przyczepność zarówno do betonu jak i pozostałych podłoży 
budowlanych 
Produkty te po wymieszaniu z odpowiednią ilością wody można nakładać w postaci zaprawy 
szpachlującej, jak i w postaci rzadkiej zaprawy wygładzającej. Zaprawy odznaczają się 
następującymi szczególnymi właściwościami:  
- wysoka wytrzymałość na odrywanie  
- dobra zdolność akumulowania wody  
- niskie naprężenia własne  
- łatwy do przygotowania  
- bardzo łatwo daje się rozprowadzać  
Zastosowane w obiekcie zaprawy powinny odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej 
2.5. Tynki gipsowe  
Mają wszechstronne zastosowanie: można je wykorzystywać na niemalże wszystkich 
podłożach: betonowych, murowanych z różnych rodzajów cegieł. Nadają się z powodzeniem do 
kuchni i łazienek 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  
przez producentów. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Założenia ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy 
osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 
Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po  okresie osiadania murów lub skurczu murów 
lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 st. C i pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej  0 st. C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi  
wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur” opracowanymi 
przez ITB. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni  przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy osłaniać je matami, daszkami 
lub w inny odpowiedni sposób 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne 
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione  zaprawą na głębokość 10-15 mm od 
lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na głębokość jak 
wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych.  Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-
procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. Nadmiernie 
suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 
5.3.Wykonywanie tynków jednowarstwowych 
Do tynków jednowarstwowych zalicza się: 
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a/   surowe rapowane 
b/   surowe wyrównanie kielnią 
c/   surowe ściąganie paca 
d/   surowe pędzlowanie 
e/   zatarcie na ostro 
g/   zacieranie z zaprawy gipsowej 
Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić: 

a/    tynk rapowany       12
4

6

+

−  mm 

b/   tynk wyrównany kielnia, ściągany pacą i pędzlowany  10
4

6

+

−  mm 

c/   tynk zacierany na ostro i pocieniany      5
3

3

+

−  mm 

d/   tynk zacierany z zaprawy gipsowej     10
3

4

+

−  mm 
 
Tynki surowe rapowe należy wykonywać z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej 
narzucając  je kielnia równomiernie na tynkowana powierzchnię. Sąsiednie rzuty z kielni 
powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. 
Tynki surowe wyrównywane kielnią należy wykonywać ja wyżej wyrównując dodatkowo 
powierzchnię za pomocą  kielni. 
Tynki ściągane pacą należy wykonywać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni tynku za 
pomocą pacy z miękkiego drewna. 
Tynki pędzlowanie należy wykonać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni rzadką zaprawą 
rozprowadzana pędzlem. 
Tynki zacierane na ostro należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej 
naniesionej na wilgotne podłoże betonowe z wyrównaniem powierzchni pacą i zatarciem pacą. 
5.4. Wykonanie tynków dwuwarstwowych 
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie 
wykończonych elewacjach, innych zaprawach w przeciętnie wykończonych wnętrzach 
budynków; tynki cementowe należy stosować w przypadku wymaganej szczelności i znacznej 
odporności na czynniki agresywne 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki  i narzutu. rodzaj obrzutki należy 
uzależnić do rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. 
II) lub na gładko (kat. III) 
Obrzutkę na powierzchniach  cementowych, i betonowych należ wykonać z zaprawy 
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 
Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 cm. 
Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas wyrównania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwana stale 
w jednym kierunku. Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy: 
a/   cementowo-wapienne:  
do tynków nie narażonych  na zawilgocenie 1:2:10 
do tynków zewnętrznych  1:1,5:10,   
do tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4 
 b/   cementowe: 
    do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:4 
    do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3 
Zapraw zaprawa  powinna  mieć konsystencje odpowiadającą 7-10 cm, a przy podłoży z 
nienasiąkliwego kamienia łamanego 4-7 cm, zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można 
wykonywać bez pasów i listew, ściągając go pacą,  a następnie zacierając packą drewnianą. 
Grubość narzutu powinna  wynosić 8-15 mm. 
5.5. Wykonanie tynków trójwarstwowych 
Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki , narzut i gładzi stosowane ś na dobrze 
wykończonych elewacjach i wnękach przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych  należy 
stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać  
według pasów lub listew kierunkowych.  W odróżnieniu od tynków  pospolitych trójwarstwowych 
tynki o szczególnie starannym pionowaniu i poziomowaniu  i zacieraniu są tynkami doborowymi 
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(kat. IV) a jeżeli ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem – tynkami doborowymi 
filcowanymi (kat.. IVf).  
Obrzutkę we wszystkich przypadkach wykonać wg p. 5.4. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa 
stosowana do  wykonania gładzi powinna mieć konsystencje odpowiadająca 7-10 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować  zaprawy : 
a/   cementowo-wapienne: 

w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  
w tynkach  narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2, 

Gładź  tynków zewnętrznych należy wykonać z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 
1:1:2 
Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do zaprawy 
drobny piasek przesiany o uziarnieniu  0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładka 
packą. 
5.6. Tynki z gipsu tynkarskiego 
Do wykonywania tynków gipsowych stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie 
Tynki  z gipsu tynkarskiego  mogą być stosowane w pomieszczeniach w których wilgotność 
względna powietrza nie przekracza 60%. 
W pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest okresowo większa  niż 60% 
(kuchnia , łazienki), warunkiem stosowania tynków gipsowych jest zapewnienie prawidłowej 
wentylacji oraz zabezpieczenie tynków  narażonych na bezpośrednie  działanie wody przed 
wsiąkaniem jej w tynk, np. powłokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i 
wykładzinami z płytek szkliwionych. 
Wymagania odnośnie podłoża jak dla tynków tradycyjnych.  
Przygotowanie podłoża 
Tynkami można tynkować każde podłoże budowlane, które jednak musi spełniać pewne 
wymagania, a mianowicie: powinno być trwałe, suche, wolne od zatłuszczeń. Może to być: mur, 
beton, beton komórkowy. Zawsze trzeba mieć na uwadze, że jakość podłoża ma duży wpływ na 
jakość tynku, dlatego też niezbędną czynnością jest zagruntowanie powierzchni tynkowanej.  
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej 
Suchą zaprawę gipsową należy wsypać do czystej wody. Najlepiej jest jeśli będziemy 
wsypywać ją ręką, lekko rozsypując po powierzchni wody. Taki sposób wsypywania daje już 50 
% sukcesu, ponieważ mamy pewność, że niepożądane grudki nie będą utrudniać pracy a 
przede wszystkim mieć wpływu na estetykę wykończonej powierzchni. Następnie zaprawę 
mieszamy ręcznie lub wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym, do uzyskania plastycznej 
konsystencji . 
Nakładanie zaprawy 
Przygotowaną zaprawę od razu nakładamy jednowarstwowo z pacy na ścianę . Średnia 
grubość tynku powinna wynosić ok. 10 mm. Za każdym razem należy przygotować tylko tyle 
zaprawy, ile można wykorzystać bez przerwy w pracy. 
Obróbka 
Naniesioną warstwę tynku gipsowego wyrównuje się łatą. Dostatecznie stwardniały tynk należy 
delikatnie zmoczyć i przetrzeć pacą z gąbką, a na koniec wygładzić pacą zwaną blichówką.  
Wykończenie powierzchni 
Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygładzoną ścianę przygotowaną pod dalsze prace 
wykończeniowe: malowanie, tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. 
Tynk, który ma stanowić podłoże pod glazurę nie może być wygładzany lecz jego powierzchnia 
powinna mieć, po wygładzeniu łatą, szorstką strukturę. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkarskich. Podłoże powinno być przygotowanie zgodnie z p. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się w dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i 
zmyć woda 
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6.2. Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne powinny  
być zgodne  z dokumentacja techniczną 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków 
zwykłych wewnętrznych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii  II-IV 
nie powinny być większe niż: 

a/   na całej wysokości kondygnacji    - 10 mm 
b/ na całej  wysokości budynku    - 30 mm 

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni barwie o 
jednakowym natężeniu, bez smug i plam. 
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie zgaszonych 
cząstek wapna (często gliny) są: 

a/   dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 
b/   dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne w 
liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku. 

Pęknięcia na powierzchni tynków: 
a/    dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 
b/   dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne włoskowate  
rysy skurczowe 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 

a/   wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych  powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 
b/   trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
c/   odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku 
do podłoża 

Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna 
wynosić: 
a/   dla tynków wapiennych     - 0,01 Mpa 
b/   dla tynków cementowo-wapiennych,  
 gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych   - 0,025 Mpa 
c/   dla tynków gipsowych       - 0,04 Mpa 
d/   dla tynków cementowych     - 0,05 Mpa 
 

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki  dla tynków zwykłych wewnętrznych 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni 

tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 

krawędzi do linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku Odchylenia 

przecinających się 
płaszczyzn od kata 
przewidzianego w 

dokumentacji 
Pionowego Poziomego 

0 
I 
Ia 

Nie podlegają sprawdzeniu 

II 

Nie większe niż 4 
mm na długości 
łaty kontrolnej 2 
m 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

Nie większe niż 4 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 10 mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 
4 mm na 1 m 

III 

Nie większe ni z 
3 mm i w liczbie 
nie większej niż 3 
na całej długości  
łaty kontrolnej 2 

Nie większe niż 2 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 4 m w 
pomieszczeniach H 

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 

Nie większe niż 
3 mm na 1 m 
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m do 3,5  oraz nie 
więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach 
H>3,5 m  

pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

IV 
IVf 
IVw 

Nie większe niż 2 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2m 
na całej długości 
łaty kontrolnej 2 
m 

Nie większe niż 1,5 
mm na 1m i ogółem 
nie więcej niż 3mm 
w pomieszczeniach 
H do 3,5m,  oraz 
nie więcej niż 
4mm w pomieszcz. 
H > 3,5m  

Nie większe niż 2 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 
2 mm na 1m 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
Cena obejmuje: 
− roboty przygotowawcze 
− zagruntowanie powierzchni 
− zakup i dostawę materiałów 
− wykonanie tynku w pełnym jego zakresie wraz z przygotowaniem powierzchni pod okładziny i 

malowanie i osadzeniem narożników podtynowych 
− testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST 
 
10. Przepisy związane 
− PN-85/B- 045000  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
− PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy doborze. 
− PN-75/C  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
− Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
− Instrukcje producentów 
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 Okładziny ceramiczne ścian 
 
 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem okładzin ceramicznych ścian związanych z realizacją zadania określonego w 
SST Część 1 „Wymagania ogólne” pkt. 1.1. 
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 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem okładzin ceramicznych ścian. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania 
ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Płytki ceramiczne, 
- odporność na ścieranie (PEI skala od 1-5) 
- odporność na plamienie (klasa min. 3,00) 
- nasiąkliwość wodna E – 10% 
- wytrzymałość na zginanie – 15 N/mm2 
- parametry wizualne wg dokumentacji projektowej  
Klej do płytek 
- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się 
dobrą przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak 
spływu) 
- Wyrób zgodny z :                       PN-EN 12004 
- Klasa wg. EN 12004                  C1T 
- Przyczepność początkowa         ≥0,5 N/mm2 
Izolacja wodoszczelna 
Jednoskładnikowa folia w płynie do wykonywania uszczelnień powierzchni pomieszczeń 
eksploatowanych jako wilgotne i mokre przed ułożeniem okładzin ceramicznych. Na podłoża 
betonowe, jastrychy cementowe. 
- Charakteryzuje się wodoszczelnością, elastycznością, układanie płytek po 48h. 
- Wyrób zgodny z :      ITB AT-15-4784/2007 
- Konsystencja :           płynna 
- Grubość warstwy:      około 1 mm 
- Czas schnięcia : ok. 10-15h 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania 
płytek, narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  
przez producentów. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Przygotowanie podłoży. 

− podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być 
ściany betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-
kartonowe, 

− podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny 
między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.  W przypadku 
nierówności podłoże wyrównać poprzez szlifowanie lub uzupełnienie ubytków, 

− w przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej  marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana może być 
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. Powierzchnia tynku 
powinna być czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie 
odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty. Odchylenie powierzchni tynku od kierunku 
pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji. Odchylenie 
powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m, 

− nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących, na podłożach: pokrytych starymi powłokami malarskimi, z zaprawy cementowej, 
cementowo-wapiennej marki niższej niż M4, z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach 
z nich wykonanych, 

− szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu,  
− szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie, 

Wykonanie robót  
− płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować wg wymiarów, gatunków i 

odcieni, 
− następnie wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz 

przygotować zaprawę klejącą zgodnie z instrukcją producenta, 
− zaprawę klejącą rozprowadzić po ścianie pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ok. 50o. 

Klej powinien być nałożony równomiernie i pokryć całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z 
nałożoną zaprawą klejącą powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu max. 15 
minut. 

− układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. W celu 
ustabilizowania płytki i utrzymaniu oczekiwanej szerokości spoiny należy zastosować 
wkładki dystansowe. 

− nadmiar kleju usunąć ze spoiny, 
− po związaniu kleju usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 

Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna 
wynosić co najmniej +10st.C. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
6.1 Wymagania i badania dotyczące ceramicznych okładzin ścian 
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Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 
2 mm/m., odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 1 mm na długości 
łaty dwumetrowej. 
Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
certyfikatów. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub 
odprysków. 
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie 
wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, 
prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), prawidłowości ukształtowania 
powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o 
długości 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za 
pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm,  wizualnym szerokości styków i 
prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości - przez pomiar z 
dokładnością do 0,5 mm. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
Cena wykonania 1 m2 okładzin ceramicznych obejmuje: 
− roboty przygotowawcze 
− zakup i dostawę materiałów  
− zagruntowanie powierzchni 
− wykonanie izolacji  wodoodpornych 
− wykonanie okładzin ceramicznych ścian wraz z fugowaniem 
− testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST 
 
10. Przepisy związane 
− PN-ISO-9000 
− PN-EN 177:1999 
− PN-EN 178:1998 
− Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
− Instrukcja producentów 
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 Podłoża budowlane 
 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru podłoży betonowych związanych z realizacją zadania określonego w SST 
Część 1 „Wymagania ogólne”. 
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 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podłoży z betonu niekonstrukcyjnego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania 
ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
są: 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczególności: 
- nie powinien zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a 
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Pospółka 
Materiał ten określony jest normą PN-B-02480:1986 i charakteryzuje się zawartością sumy 
frakcji żwirowej i kamienistej pomiędzy 10 a 50% ( 50 % > fk+fż > 10 % ). W przypadku 
występowania frakcji iłowej w ilości ponad 2% (fi > 2 %), określa się taki materiał jako pospółkę 
gliniastą. Uziarnienie graniczne pospółki od 0,075 mm do 63 mm. 
Żwir 
Żwir określony jest normą PN-EN 13043:2004. Dzieli się na dwa gatunki: I i II. Różnią się one 
ilością: zanieczyszczeń organicznych, pyłów organicznych, ziaren wydłużonych i płaskich. 
Ponadto żwir dzieli się na cztery frakcje (inaczej grupy ziaren): 5^10, 10 ^20, 20^40, 40^80. 
Kruszywo 
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami ; granulaty winny być czyste bez domieszek 
ciał obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-EN-12620:2004 
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do betonu 
architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 
Woda 
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Cement 
Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 1008:2004. 
Zaprawy budowlane zwykłe 
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Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami 
normy lub aprobaty technicznej. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 
2006, PNEN 196-6; 1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 
muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.  
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
- wg próby na plackach - normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu. 
Podbeton 
Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i 
dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. 
Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą . 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasiąkliwość nie 
większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości 
nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym i SST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu:  
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- mieszarki do zapraw 
- betoniarki wolnospadowej 
- pompy do betonu 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
- polewaczek do pielęgnacji betonu. 
- elektronarzędzia 
 
4.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach 
ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkówej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 
samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, 
zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 
podanych w normie PN-S-10040:1999. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Zalecenia ogólne 
Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczane 
laboratoryjnie. 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie szybko bezpośrednio przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża, aby nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub 
zawilgocenie. 
Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia 
gruntu i podsypki piaskowo-żwirowej. 
Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań 
gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 
Zakres robót przygotowawczych 
Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem 
konstrukcji. 
W przypadku, gdy stopień zagęszczenia podłoża gruntowego jest niższy niż podano w projekcie 
należy dokonać zagęszczenia na głębokość co najmniej 50 cm, według zaleceń konstruktora. 
Podkłady powinny być wykonywane w temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury 
użytkowania podłogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15 - 18 st. C, przy czym nie 
powinna być ona niższa niż 5 st. C, a w żadnym przypadku – zarówno w czasie wykonywania, 
jak i pielęgnacji podkładu – niższa niż 0 st. C. 
Zakres robót zasadniczych 
Podsypka żwirowa lub piaskowa 
- Na przygotowanym podłożu gruntowym układać podsypkę. W przypadku, gdy grubość 
podsypki jest większa niż 20 cm, należy układać warstwami i zagęszczać. 
Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby umożliwione 
było skuteczne jej zagęszczanie bez pojawienia się wody na jej 
powierzchni. 
- Zagęszczenie podsypki według dokumentacji projektowej 
Podłoża betonowe 
- Podłoża należy wykonać z betonu odpowiednio według wskazań w projekcie, z 
uwzględnieniem dylatacji. 



 51

- Podkłady betonowe należy pielęgnować w ciągu następnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest 
przykryć je folią. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania 
ogólne”. 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie 
i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 
W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien 
obejmować wszystkie wymagane normami właściwości betonu. 
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. Kontroli powinny 
podlegać parametry, od których zależy jakość betonu. 
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie 
mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania 
wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej partii betonu. Liczba próbek powinna być 
ustalona w planie kontroli jakości betonu. Próbki pobiera się losowo. 
Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton 
powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzać po 28 dniach. 
Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano 
– Montażowych 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 
pkt.9. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
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10. Przepisy związane  
− PN-65/B – 14504 - Zaprawy budowlane cementowe 
− PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
− PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
− PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
− PN-86/B – 06712- Kruszywa mineralne do betonu 
− PN- 88/B – 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 
− WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
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 Podłogi i posadzki 
 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek .związanych z realizacją zadania określonego w SST Część 1 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.1. 
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 umożliwiające i mające na 
celu wykonanie posadzek oraz warstw wyrównawczych pod nie zgodnie z dokumentacją 
projektową: 

− warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
− posadzka z płytek o parametrach wg dokumentacji projektowej 
− okładziny schodów płytkami o parametrach wg dokumentacji projektowej  

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w SST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
„Wymagania \ 
Suche zaprawy jastrychowe – suche zaprawy budowlane do wykonywania podłoży pod 
posadzki  o parametrach określonych w dokumentacji projektowej. 
Wyroby gressowe 
Płytki o parametrach określonych w dokumentacji projektowej. 
Materiały do układania płytek wewnętrznych 
Wszystkie płytki wykonać na zaprawie klejowej uelastycznionej Na posadzce w 
pomieszczeniach  mokrych stosować do płytek zaprawę klejową oraz fugę wodoszczelną na 
zaimpregnowanym podłożu i warstwie folii izolacyjnej w płynie.  
Materiały do układania płytek zewnętrznych 
Na zewnątrz stosować płytki mrozoodporne na elastycznej zaprawie klejowej do stosowania na 
zewnątrz. 
Wszystkie okładziny posadzkowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
− stopnice schodów, 
− listwy przypodłogowe, 
− listwy progowe, 
− listwy łączące dwie różne okładziny, 
− kątowniki, 
− narożniki. 

Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121, albo suche zaprawy do 
spoinowania. 
.  
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
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4.Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Wymagania podstawowe: 

− Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymagania 
wytrzymałości i grubości podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  

− Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

− W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
− Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5 st. C. 
− Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 

zgodnie z ustalonym spadkiem. 
− Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu 

nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu 
od płaszczyzny ( poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. 

Wylewkę po warstwy okładzin – wykonać o grubości określonej w dokumentacji projektowej i 
właściwościach odpowiednich do danego rodzaju nawierzchni. .W przypadku układania 
przewodów instalacyjnych w warstwie wylewki należy zachować min. gr. 3,5cm. 
Suche mieszanki wylewki należy przygotować i wykonać ściśle według wskazań producenta 
zastosowanego systemu. 
Posadzki gresu i płytek ceramicznych – kamieni sztucznych 
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem ,który powinien określić konstrukcje podłogi, 
wytrzymałość podkładu rodzaj i gatunek płytek. Projekt powinien też określić wielkość spadów 
posadzki, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. 
Posadzki z płytek 
Do wykonania posadzek z płytek powinny być stosowane materiały odpowiadające polskim 
normom i posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Płytki układać na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem 
Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami 
ciśnieniowymi instalacji. 
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę 
zgodnie z zaleceniami producenta klejów i spoin. 
Fugi wykonać w kolorze zbliżonym do koloru płytki. W miejscach wymagających elastyczności 
fugi stosować silikon sanitarny w kolorze fugi. 
W pomieszczeniach bez płytek na ścianach, wykonać cokoliki wys. 10cm wykonane z tego 
samego materiału co posadzka. 
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce 
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana 
na linii wododziału. 
Spoiny miedzy płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. 
praktycznie 1-2 mm.  Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. 
Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie 
powinno wynosić więcej niż  2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
Do wypełnienia spoin można  przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed 
spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona woda.  
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Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki 
powinna być dokładnie oczyszczona. Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle 
połączona z podkładem. 
Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem 
z płytek jak na posadzkę,  jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych. 
Posadzka powinna być czysta.  Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem należy usunąć 
niezwłocznie w czasie układania płytek. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić 
płaszczyznę pozioma albo o określonym pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni 
mierzone jako prześwity miedzy dwu-metrowa łata a posadzka nie  powinny wynosić niż 5 mm 
na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od 
ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości i szerokości 
posadzki. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ( po 
okresie gwarancyjnym ). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych: 

− wykonania robót ( cieplnych, wilgotnościowych ). 
− sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
8.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych ( po 
okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową,  sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, sprawdzenie 
prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością  1 mm, a 
szerokości spoin –za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki sprawdzenie prawidłowości 
wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 
pkt.9. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane  

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
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− PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania    
techniczne przy odbiorze 

− PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne . Definicje , klasyfikacje , właściwości i  
znakowanie  

− PN-EN 87:1994   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe . Definicje , klasyfikacje ,  
właściwości i znakowanie  

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

− PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek .Definicja i wymagania techniczne  
− PN-EN 13813:2003 Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania 
− PN-88/B-32250  Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw 
− PN-EN 12808-2:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek Cz2: oznaczenia odporności na  

ścieranie 
− PN-EN 12808-3:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek Cz3: oznaczenia wytrzymałości  

na zginanie i ściskanie 
− PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek Cz4: oznaczenia skurczu 
− PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek Cz5: oznaczenia nasiąkliwości 
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 Posadzki z tworzyw sztucznych 
 
 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  związanych z układaniem posadzek z tworzyw sztucznych  w 
ramach zadania określonego w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad montażu wykładzin z tworzyw 
sztucznych i obejmują: 
- przygotowanie i dostawę materiałów; 
- przygotowanie podłoża pod wykładziny; 
- montaż wykładzin na przygotowanym podłożu; 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty posadzkarskie jakie występują przy realizacji 
umowy 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonywania podłóg z wykładzin wraz z listwami przypodłogowymi powinny być dobierane 
materiały odpowiadające celowi zastosowania, normom państwowym lub świadectwom ich 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Materiały powinny być zaopatrzone w odpowiednią etykietkę lub nadruk na spodzie wykładziny.  
W  przypadku stosowania klejów i preparatów wygładzających i gruntujących powinien być 
również podany ich sposób użycia. 
Cokoły przy podłogach wszystkich pomieszczeń wykonane do wysokości 10 cm z wykładziny 
odpowiadającej temu pomieszczeniu. Styki cokołów z posadzką zaokrąglone. 
 
Kleje 
Kleje dyspersyjne zawierają przede wszystkim termoplastyczne żywice syntetyczne lub 
kauczuki zdyspergowane w wodzie. Należy stosować kleje zalecane przez producentów 
zastosowanych wykładzin. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu i narzędzi używanych do robót podłogowych muszą zapewniać prawidłową 
obróbkę materiału wykładzinowego, dokładne jego umocowanie do podłoża, a także 
wykończenie pozwalające na uzyskanie zamierzonego efektu projektowego. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
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BHP zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
 
4.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Materiały wymagane do wykonania robót wykończeniowych podłogowych należy transportować 
środkami 
transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. W czasie transportu 
zachować stan wykładziny bez załamań i zgnieceń. Materiał przewozić w fabrycznie 
zafoliowanych opakowaniach chroniąc je przed wilgocią. Składować z dala od źródeł wilgoci i w 
dodatnich temperaturach Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BHP i o ruchu drogowym. 
 
5.  Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Układanie wykładzin 
Zalecenia dotyczące układania 
Do układania wykładzin PCV nadają się wszystkie podłoża betonowe o grubości min. 5 cm i 
wytrzymałości (klasa B12 – B15), które są płaskie, mocne i wolne od pęknięć oraz są i 
pozostaną suche. Nakładanie kleju odbywa się z reguły przy wszystkich klejach nadających się 
do PCV przy użyciu ząbkowanej szpachli w ilości według instrukcji producenta wybranego 
systemu. Ciągle należy kontrolować czy odwrotna strona wykładziny jest dostatecznie pokryta 
klejem. Zaleca się stosowanie wodnych klejów dyspersyjnych nie zawierających 
rozpuszczalników. 
Dla określenia zapotrzebowania na wykładzinę należy dokonać pomiaru szerokości i długości 
potrzebnej 
wykładziny. Przed obmiarem należy określić kierunek wykładania wykładziny. Spoiny czołowe 
dopuszczalne są tylko przy rulonach o długości  ponad 5m. Wykładziny, które dochodzą do 
otworów drzwiowych, nisz i tym podobnych, muszą pokryć te powierzchnie. Boczne otwory 
drzwiowe i nisze można pokryć paskami wykładziny. Odpowiedni sposób przechowywania jest 
warunkiem wstępnym zachowania własności technicznych wykładzin PCV .  
Rolki składowane są z zasady w pozycji stojącej w pomieszczeniach o normalnej temperaturze. 
Przycięte i luźno zwinięte odcinki należy przechowywać na stojąco i z powierzchnią zewnętrzną 
ku górze w pomieszczeniu gdzie będą ułożone w przeciągu minimum 24 godzin w temperaturze 
nie niższej niż 18 st. C i poza zasięgiem bezpośredniej operacji słonecznej.  
Dzięki temu następuje aklimatyzacja materiału, czyli dopasowanie się do wilgotności i panującej 
temperatury pomieszczenia.  
Podczas układanie poważne znaczenie ma nie tylko temperatura pomieszczenia ale także 
temperatura podłoża, minimum 15 st. C, i wilgotność względna nie przekraczająca 75% - 
idealnie 40% do 60%. Przyciętą wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża przykleić na całej 
powierzchni i walcować wałkiem o wadze ok. 70 kg.  
Po 30 min. walcować ponownie w przeciwnym kierunku. 
Przycinanie wykładziny 
Zalecane jest, jakkolwiek później wykonane będzie fugowanie, przycięcie do równa obu 
krawędzi odcinka. Tylko równo przycięte krawędzie wykładziny gwarantują czyste połączenie. 
Pierwsza krawędź daje się obciąć bez większego trudu przy użyciu obcinaka do krawędzi 
wykładziny. Drugą krawędź można przyciąć dwoma metodami: 
- w małych pomieszczeniach - przed nałożeniem kleju - leżący pod spodem odcinek nacinany 
jest nożem wzdłuż położonego na nim już przyciętego odcinka. Odpadające paski można 
obcinać w przeciwnym kierunku za pomocą odpowiedniego ostrza hakowego; 
- w dużych pomieszczeniach - po nałożeniu kleju - leżąca na wierzchu krawędź odcinka 
nacinana jest wzdłuż krawędzi odcinka już przyciętego i leżącego na kleju.  
Do nadcinania stosowany jest traser. Odpadające paski obcinane są przy użyciu ostrza 
hakowego. 
Przycinanie połączenia należy wykonać w taki sposób, aby pomiędzy krawędziami odcinków 
pozostała 
szczelina około 0,50mm.  
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Cięcie wykonuje się pionowo lub ukośnie, tak aby szczelina pozostała pusta, to znaczy aby obie 
krawędzie odcinków nie stykały się ze sobą. Przy obcinaniu od czoła należy uwzględnić 
ewentualne możliwe zmiany wymiarów wykładziny. Dlatego przy układaniu na styk dłuższych 
odcinków godnym polecenia jest obcinanie styków dopiero po ułożeniu odcinków na kleju. 
Klejenie 
Zasadniczo klei się całe powierzchnie. Należy przestrzegać przy tym zaleceń producentów 
klejów. Wybór 
właściwego uzębienia i wymieniane odpowiednio często szpachle oraz dokładne wcieranie są 
nieodzownymi elementami właściwego pokrywania klejem strony spodniej wykładziny. Przed 
klejeniem rulony należy odwinąć a następnie na podłogę nakłada się klej. Potem w czasie 
zalecanym przez producenta kleju wkłada się kolejno rulony do jeszcze otwartego (wilgotnego) 
łożyska pokrytego klejem i następnie natychmiast wciera i walcuje. Najpóźniejszy moment 
wcierania jest zależny od temperatury pomieszczenia i wilgotności powietrza oraz wsiąkliwości i 
wilgotności podłoża. 
W przypadku korytarzy wykładanych wzdłuż rulony odwija się w poprzek. 
Przy układaniu wykładziny nie może dostać się pod nią powietrze; należy je usunąć z boku. 
Poste miejsca, które odnajduje się młotkiem przez wykładzinę, można nakłuć i wycisnąć 
powietrze.  
Dla rozprężenia wykładziny końce czołowe zostają rozwałkowane. 
Zapełnianie fug – dotyczy wykładzin PCV 
Uszczelnienie fug przy użyciu drutu topikowego wykonuje się albo przy użyciu ręcznej spawarki 
albo automatu spawalniczego i zasadniczo po związaniu kleju (przy klejach dyspersyjnych po 
około 48 godzinach po położeniu). Zbyt wczesne uszczelnienie połączeń może wpływać 
negatywnie na klej w następstwie działania wysokiej temperatury w pobliżu połączenia i 
pogorszyć jakość klejenia. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania 
ogólne”. 
Kontrola jakości materiałów podłogowych 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta świadectwem o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej lub świadectwa ITB. 
 Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów, których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować 
również materiałów przeterminowanych 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót podłogowych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo - kosztorysową powinny być 
przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym, pod względem miejsca jej 
zastosowania, właściwej kolorystyki oraz wzornictwa, a także opisem kosztorysowym. 
Skutkować to powinno stwierdzeniem wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz 
pomiaru posadzki. Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane według 
wymagań podanych powyżej.  
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Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych oraz zapisów w dzienniku budowy.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
podłogę pełnych właściwości techniczno - użytkowych. 
Odbiór podłogi powinien obejmować :  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłogi, sprawdzenie połączenia 
podłogi z podkładem, sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
sprawdzenie wykończenia podłogi i prawidłowości zamocowania listew przypodłogowych. 
 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 9 „Wymagania 
ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych  
 PN - EN 651 : 2002 - Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe 

polichlorowinylowe z warstwą spienioną. Wymagania. 
 PN - EN 650 : 2002 - Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe 

polichlorowinylowe na spodzie jutowym lub z włókniny poliestrowej lub na włókninie 
poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu. Wymagania. 

 PN - EN 652 : 2002 - Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe  
polichlorowinylowe ze spodem na bazie korka. Wymagania. 

 PN - 81 / B - 89002 - Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z 
polichlorku winylu 

 PN - B - 30150 : 1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestrowy 
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 Hydroizolacje 
 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót  związanych z wykonaniem prac hydroizolacyjnych w ramach zadania określonego w SST 
„Wymagania ogólne” pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i pionowych 
obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru . 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Materiały potrzebne do wykonania robót  
Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm 
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych 
przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich 
arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą Dane techniczne: 
Folia paroprzepuszczalna polietylenowa 
Folia paroprzepuszczalna - trójwarstwowa powłoka z polipropylenu pełni funkcję zabezpieczenia izolacji 
termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w 
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Szczelność 
układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taś mą uszczelniającą i 
obustronnie klejącą  
Ochronna folia kubełkowa 
Materiał izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) przeznaczony do 
izolacji fundamentów oraz osłony elementów budynków mających kontakt z gruntem. Specjalne 
wytłoczenia folii sprawiają, iż po jej zainstalowaniu pomiędzy izolacją a budynkiem powstaje przestrzeń 
pozwalająca na cyrkulację powietrza. zapewnia odpowiednią wentylację budowli i zapobiega 
zawilgoceniu jej murów. Produkt stanowi również dodatkową izolację termiczną i akustyczną budynku, 
hamuje przesunięcia podłoża na zboczach oraz zielonych dachach, Zabezpiecza skarpy. Może być 
wykorzystywany w budowie przewodów rurowych jako element umożliwiający przewietrzenie pomiędzy 
termo izolacją a płaszczem rury. Nie ulega procesom rozkładu Szczególnie odporna na nacisk i 
wytrzymała na uderzenia Elastyczna i łatwa w montażu Odporna na łamanie, zrywanie, ścieranie i 
przebicie (w tym odporna na korzenie). Warstwa zastępująca tzw. "chudy" beton Nie wpływa na jakość 
wody pitnej Odporna na działanie bakterii glebowych i grzybów  
Taśma uszczelniaiaca 
Taśma uszczelniająca jest plastyczną taśmą bentonitowo - kauczukową, stosowaną do uszczelniania 

przerw technologicznych w betonowaniu, przejść elementów instalacyjnych przez przegrody budowlane i styków 
Pojawieniu się w nim wody. Zasadniczym składnikiem taśm jest bentonit sodowyktóry pod wpływem 
wody pęcznieje w stanie swobodnym ponad szesnastokrotnie. 
Umieszczenie taśmy w zamkniętej przestrzeni  betonuogranicza mu swobodę pęcznienia,a powstały po 
uwodnieniu żel staje się znakomitą, aktywną barierą wodoszczelną. Wytworzone ciśnienie pęcznienia 
sprawia, że rysy i pory betonu w otoczeniu taś my zostają wypełnione i uszczelnione. 

Wytrzymuje działanie znacznego ciśnienia hydrostatycznego (w zależności od typu nawet do 70 metrów 
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słupa wody), zarówno w warunkach stałej obecności wody jak i w cyklach nawadniania i suszenia. 

Taśma składa się ze sproszkowanego bentonitu wymieszanego z kauczukiem butylowym. Bentonit 
stanowi nie mniej niż 85% masy taśmy. 
Siatka 
Siatka mocująca do taśmy uszczelniającej (w komplecie z gwoździami do betonu). Występuje w 
odcinkach o długości 0,6 m (opakowanie: karton 30 mb). 
Klej 
Niepalny, dyspersyjny klej lateksowy, koloru szarego do taś my uszczelniającej. Wydajność kleju: 31 
mb/1l. Może być stosowany na powierzchnie wilgotne i świeży beton, ale nie można go nakładać na 
powierzchnie pokryte wodą (opakowanie puszka 3,8 l). 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowi systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu  budowlanego i 
elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 
4.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. 
 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. 
 
5.  Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 
wpusty, przepusty itp. elementy. 
Przygotowanie podłoża 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej. Należy oczyścić z gruzu i ziemi. wystające części 
fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością Mleczko cementowe, resztki zaprawy i 
inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich 
narzędzi np. ręcznej szlifierki. 
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie 
przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i 
rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) 
zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 
powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować 
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.   
Izolacie z folii 
Folia paro izolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw 
przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. 
Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje 
optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. 
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatro izolacje zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. 
Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania 
powierzchni bez pofalowań i załamań. 



 63

Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność 
układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i 
obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15cm.  Wolne krawędzie arkuszy folii powinny 
być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można 
naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną 
Izolacie z emulsji i mas  
Gruntowanie podłoża 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nai 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie 
powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z 
tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura 
otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niż sza niż 5°C. 
Wykonanie izolacji powłokowej 
Płynny lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach pedzlem, 
szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w 
czasie wykonywania prac 20°C. 
Materiału nie należy stosować: 
 na wilgotne podłoże, 
 na podłoże smołowe, 
 w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 
Montaż taśm uszczelniających 
Miejsca układania taśm powinny być czyste i w miarę suche. Należy usunąć z nich kurz, gruz, rdzę i inne 
zanieczyszczenia. Nie wolno układać taśm na powierzchniach pokrytych wodą Taśmę należy stopniowo 
rozwijać ze zwoju i układać w złączu betonowym, dociskając ją do podłoża poprzez papierowy pasek 
ochronny. Po umieszczeniu taśmy we właściwej pozycji papierowy pasek należy usunąć. Sąsiednie 
odcinki taśmy łączy się przez zetknięcie ich końców tak, aby tworzyły ciągły pas uszczelnienia. Taśmę 
przytwierdza się do podłoża za pomocą siatki i gwoździ do betonu lub kleju. Siatkę nakłada się na 
ułożoną w odpowiednim miejscu taśmę. Odcinki siatki łączy się na zakład. Dołączone gwoździe należy 
wbijać w miejscach zakładów i w środku pomiędzy nimi (uzyskuje się przez to stały, 30 cm odstęp między 
gwoździami). W przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie siatki i gwoździ, taśmę przytwierdza się 
do podłoża przy użyciu kleju. W takiej sytuacji należy postępować następująco: za pomocą wałka lub 
pędzla należy nanieść cienką warstwę kleju o szerokości taśmy i grubości minimum 0,1 mm. Po 10-15 
minutach klej zmieni kolor z szarego na czarny i od tego momentu można przyklejać taśmę. Maksymalny 
czas montażu taśmy wynosi 2 godziny od momentu nałożenia warstwy kleju. Przy montażu taśm na 
powierzchniach pionowych należy układać je od dołu do góry, aby nie powodować ich wyciągania się. 
Ułożona i zamontowana taśma powinna na całej długości przylegać do podłoża. Do montażu taśmy na 
elementach instalacyjnych oraz innych z plastyku lub stali należy stosować klej. 
Taśmy o wymiarach 25 x 19 mm powinno się stosować w złączach pionowych i poziomych konstrukcji 
żelbetowych podwójnie zbrojonych o grubości co najmniej 20 cm. 
W każdej sytuacji należy zachować wielkość otuliny betonu: 
 otulina betonu minimum 7,5 cm - w przypadku taśmy o wymiarach 25 x 19 mm; 
 otulina betonu minimum 5,0 cm - w przypadku taśmy o wymiarach 15 x 10 mm. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań  materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami 
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  
Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakoś ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakoś 
ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań 
doraźnych. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez  Inspektora 
nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− szczelność. 

 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 

− PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu 

− PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 
skaningu mechanicznego 

− PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
− ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
− PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności 

materiałów budowlanych 
− PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
− PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
− PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
− PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
− PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy 
− Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
− Instrukcje montażu materiałów hydro izolacyjnych wydane przez poszczególnych 

producentów
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 Izolacje termiczne i akustyczne 
 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem izolacji termicznych i akustycznych podczas budowy zadania określonego w 
SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania 
ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2.   Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Polistyren ekstrudowany (styrodur EPS 50): 
- stosować jako izolacje termiczną pionową ścian fundamentowych;  
- grubości 10 i 15 cm; 
- lambda ~0,039 W/mK; 
Styropian EPS 100: 
- stosować jako izolację termiczną poziomą podłóg na gruncie oraz jako warstwę wypełniającą 
różnicę poziomów posadzki na poddaszu:  
- grubości  15 cm, 6 i 9 cm (wypełniająco) 
- lambda ~ 0,040 W/mK 
Styropian akustyczny: 
- stosować jako izolację akustyczną posadzki na stropie;  
- grubość  53/50 mm; 
- poziom tłumienia dźwięków > 21 dB;  
Płyty poliuretanowe (PIR) EPS 100: 
- stosować jako izolację termiczną tarasu użytkowego nad pomieszczeniem;  
- grubość: 20 cm 
- lambda ~0,029 W/mK 
Wełna mineralna:  
- stosować jako izolację termiczną dachu skośnego, dachów płaskich; 
- grubość: 5 cm, 20 cm, 30 cm; 
 
Zależnie od zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie 
obciążenia użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
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W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  
przez producentów. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych 
Podłogi, stropy  
Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej wykonać zgodnie z 
projektem budowlanym konstrukcji podłóg  
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z 
materiałów w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny być 
chronione przed zwiększaniem stanu wilgotności w czasie wykonywania robót i po ich 
zakończeniu 
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułożona szczelnie 
oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się  mostków cieplnych lub dźwiękoszczelnych. 
Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną. 
Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być chroniona w czasie 
dalszych robót przed uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch pieszy 
lub transport materiałów, nie odbywał się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na ułożonych 
na niej deskach lub pomostach 
Materiały użyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych i posiadać świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie 
Materiały izolacyjne należy układać na podłożu którego wilgotność nie może przekraczać 3% 
lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej 
Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje 
organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być 
układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych stosowanych na 
zimno, a także nie powinny być przykrywane papa. Płyty styropianowe mogą być natomiast 
układane na powłokach z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi 
lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. 
Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową  powinno być równe i poziome. W 
przypadku nierówności przekraczających ± 5 mm podłoże powinno być wyrównane. Jako 
warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1÷2 cm 
Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie międzypiętrowym  
należy umieścić pasek materiału izolacyjnego o szerokości równej wysokości konstrukcji 
podłogi. Pasek powinien być punktowo przymocowany do ściany. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych należy sprawdzić jakość i stopień 
wilgotności materiału izolacyjnego 
Przy wykonywaniu robót należy ściśle trzymać się instrukcji technologicznych wykonywania 
robót opracowanych przez producentów materiałów i systemów dociepleń. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie 
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Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) Z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi 
normami. Materiałów których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez 
upoważnione laboratoria. 
6.2. Odbiory międzyfazowe 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację 
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 
Odbiór powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów  
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża  
c/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
d/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury itp. 
e/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji 
6.3. Odbiór końcowy robót izolacyjnych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową powinny być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym owym oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi 
– na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) 
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw izolacyjnych należy 
przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku 
budowy. 
Odbiór izolacji powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
b/ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych 
c/ sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie 
lub opukiwanie) 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania należy 
wykonać przez oględziny 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10.Przepisy związane 
− PN-EN ISO 6946+A1:199 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczeń”. 
− PN-B-02025:1999/AT1:2000 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej” 
− PN-82?B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń” 
− PN-82/B- 02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 
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− PN-EN ISO 717-2:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków 
uderzeniowych:. 

− PN-B02151-3:1999 „Akustyka  budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.  
Izolacyjność akustyczna przegród  w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania”. 

− PN-B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 
materiałów budowlanych”. 

− PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja” 

− PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania” 

− PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
− PN-B-231116:1997 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 

mineralnej. 
− BN-72/6363-02    Płyty styropianowe palne i samogaszące. 
− BN-78/6755-08    Płyty z wełny mineralnej. 
− PN-75/B-23100   Wyroby z wełny mineralnej 
− PN-70/B-02151    Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń. 
− Instrukcja ITB nr 293/90 „Projektowanie pod względem akustycznym przegród w budynkach” 
− Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w 

budownictwie” 
− Instrukcja ITB nr 341/96 „ Murowane ściany szczelinowe” 
− Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących budynków 

mieszkalnych przed hałasem zewnętrznym komunikacyjnym” 
− Instrukcja ITB nr 346/97 „Zasady i metody zabezpieczeń akustycznych przegród 

wewnętrznych w istniejących budynkach mieszkalnych” 
− Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych” Dz. 

U. Nr 162, poz. 1121 
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 Izolacje z materiałów rolowych poziome i pionowe  
 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem izolacji poziomych i pionowych z materiałów rolowych klejonych lub 
zgrzewanych podczas budowy zadania określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem izolacji pionowej i poziomej z materiałów rolowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania 
ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2.   Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta.  
Rodzaje materiałów  
Folia budowlana: 
 - izolacja pozioma podłóg na gruncie  
 - polietylen niskiej gęstości 
 - grubość:  0,5 mm 
Folia paroizolacyjna 
 - izolacja pozioma posadzki na stropie 
 - folia PCV 

- grubość: 0,02 mm 
Wiatroizolacja wysoceparoprzepuszczalna 
 - izolacja dachów skośnych, izolacja ścian zewnętrznych; 
 - polipropylen 
Papa paroizolacyjna 
 - izolacja pozioma dachów płaskich 
 - papa na osnowie z folii aluminiowej z powłoką z asfaltu niemodyfikowanego 
 - całkowita grubość papy min. 4 mm 
Papa podkładowa  
 - izolacja pionowa dachów płaskich 
- papa podkładowa asfaltowa zgrzewalna 
- osnowa: kompozyt z włókien szklanych lub poliestrowych 
- całkowita grubość papy min. 4 mm 
Papa nawierzchniowa 
- izolacja pozioma dachów płaskich 
- papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia  
- osnowa: kompozyt z włókien szklanych lub poliestrowych 
- całkowita grubość papy min. 4 mm 
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3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  
przez producentów. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Wymagania  ogólne 
Izolację można układać nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania podłoża. 
Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podłoża w 
czasie układania izolacji powinna być > od 5 oC i < od 35 oC.  
W przypadku konieczności wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotność powietrza 
roboty należy prowadzić pod namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne 
dmuchawy powietrza. 
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.  
Przy układaniu izolacji w temperaturze 5÷10oC materiał izolacyjny należy przechowywać przez 
24 godziny w temperaturze 20oC.  
Do czasu ułożenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzić, jeździć, składować 
narzędzi i materiałów.  
5.2. Zasady wykonywania robót  
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z 
materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, 
odtłuszczona i odpylona.  
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm 
lub fazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. Zakłady 
arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. Izolacja 
przeciwwilgociowa powinna być  
szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie 
powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. 
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych 
powinna być równa i czysta. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż 5 C.  
 
6. Kontrola jakości.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Materiały izolacyjne  
• Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o  
jakości ze znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem.  
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową  
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. •  
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Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie 
odpowiadają  
wymaganiom przedmiotowych norm.  
• Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
6.2. Metody i zakres kontroli  
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  
• po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych  
• po przygotowaniu podkładu pod izolację  
• po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych  
• podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki  
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować:  
• sprawdzenie jakości materiałów  
• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu  
• sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu  
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem  
• sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty  
podłogowe itp.  
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robót obejmuje: 
− dostarczenie i zakup niezbędnych materiałów na budowę  
− naprawę, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprężonym powietrzem) oraz 

właściwe przygotowanie powierzchni betonowej  
− zagruntowanie podłoża odpowiednim dla danego rodzaju izolacji  
− ułożenie właściwej izolacji  
− zabezpieczenie ułożonej izolacji i uporządkowanie terenu robót 
− wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją. 
 
10.Przepisy związane 
− PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;  
− PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania;  
− PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej;  
− BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie 

technicznej;  
− BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych;  
− PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze,  
− PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco;  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.;  
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 Stolarka otworowa, ścianki systemowe 
 
 
 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem stolarki okiennej, drzwiowej, fasad oraz ścianek systemowych dla zadania określonego w SST 
„Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ST „Wymagania ogólne:” pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z montażem: 
− stolarki otworowej wewnętrznej 
− stolarki otworowej zewnętrznej 
− ścianek systemowych z laminatu wysokociśnieniowego HPL. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2.   Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST Część 2 
„Wymagania ogólne”. 
Drzwi i witryny w  elewacjach  zewnętrznych :  profil aluminiowy, ciepły ,  np.: REYNERS, YAWAL , 
SCHUCO, PONZIO, ]] 
 
Szklone  szkłem  bezpiecznym ( U=1,0 W/m²K )  
Kolor  RAL 7016 ( antracyt )  
Drzwi w elewacji zewnętrznej należy wyposażyć we wkładki antywłamaniowe 
Drzwi dwuskrzydłowe, bezsłupkowe . Minimalna szerokość światła przejścia przy skrzydle czynnym 
wynosi 90 cm .  
Drzwi w  toaletach wyposażyć w samozamykacze i kratki  nawietrzne w dolnej części skrzydła o 
sumarycznym przekroju nie  mniejszym niż  0,022m² 
Maksymalna wysokość progu 2cm. 
Przy montażu należy zwrócić szczególną uwagę na zachowane ciągłość hydroizolacji 
 
Należy zapewnić nawiew powietrza poprzez zastosowanie nawietrzaków higrosterowalnych np. AERECO  
w skrzydle lub w murze . 
 
Uwaga !!! Poziom nadproży  zaprojektowano na tym samym poziomie na danej elewacji  każdego z 
pawilonów. Wysokości stolarki drzwiowej  miejscami została zróżnicowana ( od 220 do 230 cm ) ze 
względu na konieczność  nawiązania do istniejącego terenu z zachowaniem dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. Należy zastosować próg o wys. max 2  cm. 
 
Dla drzwi projektuje się otwory w murze o 10 cm szersze niż światło przejścia po zamontowaniu 
ościeżnicy ( np. dla drzwi „90” projektuje się otwór szer. 100 cm ). Wymiar ten należy zweryfikować z 
dostawcą systemu otworowego przed zamówieniem na odpowiednim etapie realizacji. 
UWAGA !!!! Projektowane wymiary otworów okiennych i drzwiowych na etapie zamówienia należy 
zweryfikować ze stanem istniejącym na budowie. W przypadku wcześniejszego zamówienia stolarki na 
etapie budowy obiektu aktualne zestawienie od dostawcy okien i drzwi proponuje się przekazać także 
kierownikowi budowy i firmie wykonującej prace murowe w celu bieżącej weryfikacji wielkości otworów w 
ścianach budynku. 
 



 73

 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót związanych z montażem okien przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
- sprzęt do systemowego montażu tj. (wiertarki, wkrętarki , poziomice , piony traserskie itp.) 
Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy , przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie  
opakowanie.  
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu  
palet lub jednostek kontenerowych.  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez  
kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą  
stateczności.  
 
5. Wykonanie  robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Zasady wbudowywania stolarki  okiennej 
Przygotowanie ościeży 
-   Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu  bez   węgarków 
- Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem betonowym 
lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej części ościeża), powinny zapewniać 
prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. 
-  Ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane  aby  spełnione były wymagania z      punktu 
widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umożliwione      uszczelnienie przestrzeni  
między ościeżą i ościeżnicą. 
- Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan       powierzchni 
węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących      wad w  wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić      i oczyścić 
- Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych      wykończonych 
wyprawą tynkarską wykoszą: 
a/   szerokość +10 mm 
b/   wysokość +10 mm 
c/   dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm 
- Stolarkę okienna należy zamocować w punktach  rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymogami 
producenta stolarki 
Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia       ościeżnic 
sąsiadujących ze sobą  okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami       producenta 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetów 
-   Sprawdzone i przygotowane ościeże,  tj.  naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz 
oczyszczonych z pyłu powierzchniach,  należy wstawić stolarką okienną na podkładach lub listwach 
-   W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób 
trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 
-   Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz  dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być 
większe  niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyżej 2 m długości 
przekątnej. 
-   Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i 
otwieraniu.  Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy 
zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 
-   Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta  stolarki 
okiennej. 
-   Uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za pomocą  pianki 
poliuretanowej. Zabrania się uszczelnia przestrzeni między oscieżą  i ościeżnicą sznurem smołowym lub 
innymi materiałami włóknistymi  zabezpieczonymi przed korozja biologiczną środkami wydzielającymi 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
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-   Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zależności od 
zastosowanego rodzaju parapetów, ich długości i grubości, do konać montażu zgonie z zaleceniami 
producenta parapetów. Dla prawidłowego  zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym 
przeciekiem wody w ściana podokienną, parapet powinien być wpuszczony  na stałe w  specjalnie do 
tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy.  
-   Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio zamocować 
podokiennik w sposób określony jednoznacznie przez producenta. 
-   Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie 
zamknąć. 
5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej  
-   Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych . 
Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie nie 
powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm. 
-   Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych 
przez producenta  stolarki drzwiowej. 
-   Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą  należy wypełnić na obwodzie pianką 
poliuretanową 
-   W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej  należy ściśle stosować się do zaleceń 
producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające. 
5.3. Zasady montażu lekkich ścian osłonowych 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i 
zgodności z projektem 
Folię ochronną z wewnętrznych okładzin płyt należy zdjąć przed montażem, natomiast z okładzin 
zewnętrznych wkrótce po montażu, nie później niż 4 miesiące od momentu zakupu płyty 
W celu zabezpieczenia powłoki przed uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich powinno odbywać 
się na stojakach wyłożonych miękkim materiałem filcowym np. filcem lub styropianem 
Do przecinania płyt zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych brzeszczotach, a do obróbek 
blacharskich nożyc ręcznych.; nie wolno stosować szlifierek kątowych. 
Płyty powinny być mocowane do konstrukcji za pomocą  łączników zalecanych do stosowania przez 
producenta płyt warstwowych. 
Nie należy prowadzić montażu płyt gdy prędkość wiatru przekracza 9 m/sek., a także w czasie opadów 
atmosferycznych lub w gęstej mgle 
Zaleca się prowadzenie montażu zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami zawartymi w instrukcjach 
producenta. 
Płyty mocowane są do konstrukcji za pomocą łączników samowiercących. Zastosowanie takiego właśnie 
rozwiązania zapewnia szybkość montażu, pewność mocowania oraz poprawienie estetyki powierzchni 
zewnętrznej i wewnętrznej. 
Łączniki wykonywane są z hartowanej stali węglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozją. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
6.1.  Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych 
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 
mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy 
największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większy niż 2 
mm. 
6.2   Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych 
- Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrót należy     przeprowadzić 
następujące badania: 
         -   Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być  
              przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i                
              popisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 
              oraz pomiaru. 
 -  Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych 
     materiałów 
 -   Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia, inne 
     akcesoria itp.) 
 -    Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach 
 -  Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe 
     zamykanie i otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe 
     uszczelnienie między ościeżą i ościeżnicą) 
 -  Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia 
      producentów wbudowywanych wyrobów. 



 75

 -   Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych) 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami 
kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 
− PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”". 
− PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych.  Terminologia” 
− PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 

Technologia (Arkusz krajowy) 
− PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne” 
− PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” 
− Aprobata ITB nr AT 152893/98  okna i drzwi balkonowe  
− Aprobata ITB nr AT 153135/98  drzwi zewnętrzne 
− Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnętrzne ,ścianki działowe . 
− Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
− Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposóbu użytkowania i warunków gwarancyjnych. 
− Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych” COBP Budownictwa 

ogólnego. 
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Ślusarka 
 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ślusarki dla zadania określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
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 umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu ślusarki w obiekcie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2.   Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST Część 2 
„Wymagania ogólne”. 
Ślusarka aluminiowa. 
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na 
śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
Okucia wg instrukcji producenta. 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe 
zgodnie z dokumentacją. 
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

− twardość Shor’a min. 35-40 
− wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
− odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
− palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
− nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
− trwałość min. 20 lat. 

Powierzchnie elementów należy pokryć powłoką w kolorze określonym w dokumentacji projektowej. 
Ślusarka stalowa. 
Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; 
St3SX; St wg PN-EN 10025:2002 lub stal nierdzewną 
Powłoki malarskie według dokumentacji projektowej. 
 Okucia 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe 
zgodnie z dokumentacją. 
Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inspektora nadzoru . 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
− jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
− zgodności z projektem, 
− zgodności z atestem wytwórni, 
− jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
− jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposóbu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
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Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
antykorozyjnymi. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Wynikający z przyjętych rozwiązań technologicznych systemowych. Specjalistyczny sprzęt malarski. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich 
dobry stan techniczny.  
 
5. Wykonanie  robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

− możliwość mocowania elementów do ścian, 
− jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez Inspektora nadzoru . 
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z 
elastycznej masy uszczelniającej. 
5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków 
i spełniać wymagania podane w dokumentacji projektowej oraz obowiązujących norm. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

− sprawdzenie wymiarów,  
− wykończenia powierzchni,  
− zabezpieczenia antykorozyjnego,  
− połączeń konstrukcyjnych,  
− prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

− sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
− sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposóbu mocowania, 
− sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
− sprawdzenie działania części ruchomych, 
− stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
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10. Przepisy związane 
− PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
− PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
− PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 
− PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 
− PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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 Zabudowy lekkie  
 
 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem ścianek działowych oraz innych elementów wykończeniowych z płyt gipsowo-
kartonowych oraz sufitów podwieszanych zadania określonego w SST „Wymagania ogólne”  
pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ST „Wymagania ogólne:” pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z 
montażem ścianek działowych oraz innych elementów wykończeniowych z płyt gipsowo-
kartonowych i cementowych w obiektach kubaturowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania 
ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2.   Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
Część 2 „Wymagania ogólne”. 
 
Płyty gipsowo-kartonowe 
Wszystkie płyty gipsowo-kartonowe i cementowe zaliczane są do kategorii materiałów 
niepalnych 
Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 (7x106 dla płyt 
cementowych) na każdy  0C 
Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian wilgotności względnej wynosi 7x106 na % 
wilgotności powietrza. 
Płyta  gipsowo-kartonowa powstała na skutek trwałego połączenia rdzenia gipsowego z 
okładzina kartonową. Specjalny wielowarstwowy karton spełnia rolę zbrojenia, przejmującego 
naprężenia rozciągające powstające przy zginaniu płyty. Równocześnie karton ten posiada 
znikomy opór dyfuzyjny, aby umożliwić dyfuzję gazów przez płytę. W trakcie  produkcji kartonu 
następuje ukierunkowanie włókien celulozy. Większość włókien  ma orientację  równoległą do 
długości wstęgi.. Wpływa to na istotne zróżnicowanie wytrzymałości płyty. Oznacza to, że płyta 
zginana w kierunku prostopadłym do długości jest trzy razy słabsza niż zginana wzdłuż 
długości. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach płyty , 
ale pokrywa również dwie krawędzie podłużne. Przez środek płyty na jej „lewej” stronie biegnie 
napis podający: producenta, rodzaj płyty, grubość oraz dokładną datę wraz z godziną i minutą 
zaformowania. Na stronie licowej są nadrukowane małe punkty, wskazujące oś podłużną płyty. 
Rozstaw między nimi wynosi ok. 250 mm. Obecność nadrukowanych punktów ułatwia 
prawidłowe rozmieszczenie wkrętów mocujących bez dodatkowego trasowania. 
Rodzaje krawędzi płyt gipsowo-kartonowych: 
a/   krawędzie skośne    AK 
b/   krawędzie półokrągłe   HRK 
c/   krawędzie półokrągłe spłaszczone   HRAK 
d/   krawędzie proste    SK 
Rodzaje płyt: 
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a/   Płyta zwykła do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 
70%.    
b/  Płyta o podwyższonej odporności na działanie wody, którą można zastosować w 
pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyższonej wilgotności nie  powinien 
przekraczać więcej niż 12 godzin. Płyta  ma ograniczoną  chłonność wody (przy zanurzeniu) do 
10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego. 
c/  Płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród  ogniowych. Posiada dodatek 
włókna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotność powietrza 70%.  
d/   Płyta wodoodporna i ognioochronna, łącząca w sobie cechy GKF i GKBI 
Płyty gipsowo-kartonowe produkowane są w następujących grubościach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 
25 mm. 
 
Masy szpachlowe i kleje gipsowe 
Stosować szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, która wykonała płyty gipsowo-kartonowe 
użyte na budowie oraz specjalną masę szpachlową do płyt cementowych. 
 
Akcesoria: 
Przy stosowaniu płyt gipsowo-kartonowych używać jedynie specjalistycznych akcesorii: taśma 
papierowa  perforowana, taśma samoprzylepna- siateczkowa, taśma narożna z wkładką 
narożna, narożnik perforowany 25x25 mm, półnarożnik aluminiowy 13x23x5, Narożnik 
metalowy siateczkowy, narożnik perforowany z PCV do formowania łuków, blachowkręty do 
blach o grubości do 0,75 mm, blachowkręty do blach o grubości do 0,75-2,25 mm, blachowkręty 
do mocowania blach  grubych, blachowkręty mocujące płyty g-k do drewna,  profil „U”, profil „C”, 
profil „U” nacięty, profil kapeluszowy, profil ościeżnicowy, detal służący do stabilizacji profili „UA” 
do podłogi i sufitu, profil sufitowy główny CD 60x27, profil sufitowy przyścienny UD 27x28, profil 
gięty, łącznik krzyżowy 60/60, łącznik wzdłużny, łącznik poprzeczny jednostkowy, łączniki 
poprzeczny dwustronny, wieszak górny noniusza, wieszak górny do przedłużacza, element 
bezpośredniego mocowania profilu/listwy drewnianej, element bezp. Mocowania profilu CD/27 
uniwersalne, płaskie. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Wynikający z przyjętych rozwiązań technologicznych systemowych. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  
przez  
 
5. Wykonanie  robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie  elementy zaprojektowane z  zastosowanie płyt  gipsowo-kartonowych wykonać 
zgodnie z projektem technicznym ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych 
opracowanych przez producenta materiałów. 
 
Budowanie konstrukcji ściany: 
Montaż szkieletu ściany rozpoczyna się od mocowania do podłoża (podłogi i sufitu) elementów 
poziomych – profili „U” przy pomocy kołków rozporowych. Maksymalny rozstaw między kołkami 
– 800 mm. Długość kołka należy tak dobrać  aby był w pełni zakotwiony w betonie o 
wytrzymałości minimum B15. Ścianki powinny być stawiane w danym pomieszczeniu na 
ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelności akustycznej ściany należy po skrajne profile 
zarówno poziome  i pionowe(przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) podłożyć taśmę 
izolacji  akustycznej wykonaną z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach połączeń w 
kształcie litery „T” mocujący profil „U” do podłoża , należy pozostawić odstęp, umożliwiający 
późniejsze wstawienie  płyt gipsowo-kartonowych. Profile „C” docina się na długości 
odpowiadającą wysokości pomieszczenia, pomniejszając ją o ok. 1 m. Słupki – profile „C” 
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skrajne mocuje się do ścian bocznych kołkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 
cm.. Profile „C” ustawione wzdłuż przebiegu nie są mocowane mechanicznie dom profili „U”.. 
daje to możliwość bieżącego korygowania ich położenia w miarę mocowania  płyt g-k do rusztu. 
Gdy zachodzi konieczność przedłużenia profilu „C”, należy dołożyć drugi odcinek, stosując 
zakładkę o długości co najmniej 30 cm. Połączenia te nie mogą znajdować się na jednakowej 
wysokości,  w przypadku profili ustawionych sąsiadująco. 
Ościeżnice stalowe powinny być wyposażone w specjalne strzemiona umożliwiające 
zamocowanie ich do profilu  przyościeżnicowego. 
W przypadku mocowania na ścianie obciążeń większych niż 30 kg, musi zostać wykonane 
przeniesienie obciążenia na ruszt ściany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obciążeń 
mimośrodowych wprowadzający moment wywracający wyższy niż 300 Nm, musi być 
zastosowana konstrukcja rusztu (profile „C” wsunięte jeden w drugi, tworzące profile 
zamknięte).Wiszące urządzenia sanitarne mogą być mocowane do ściany przy wykorzystaniu 
specjalnych wsporników. 
Styki poziome dwóch sąsiednich płyt winny być przesunięte względem siebie w pionie 
przynajmniej  o 55 cm. Równocześnie należy przestrzegając wymogu, aby odcinek płyty 
montowany bezpośrednio przy podłodze był nie krótszy niż 1 m,  a przy suficie 0,5 m. Nie 
stanowi błędu montowanie płyt na ścianie  długością w kierunku poziomym. Zastosowanie tego 
rozwiązania  jest uzasadnione wtedy, gdy wysokość pomieszczenia jest wielokrotnością 
szerokości płyty (x 1200 mm). 
Pokrywanie rusztu płytami rozpoczyna się od naroża pomieszczenia . luty umieszcza się jedna 
obok drugiej. Pionowo przebiegające profile „C”,  jak już wcześniej wspomniano  nie są 
mocowane do profili poziomych. Dopiero po położeniu płyty dany profil „C” (wypadający na 
krawędzi płyty) należy tak ustawić, aby był równoległy pionowej płyty oraz żeby wypadała ona  
na środku szerokości półki profilu. Słupek „C” musi być tak obrócony, aby płyta była 
przykręcona najpierw na połowie półki bliżej środka.  Usztywnia to profil na tyle, że nie ugnie się 
on przy mocowaniu drugiej płyty na połowie oddalonej od środnika profilu. Płyty okładające 
drugą stronę ściany powinny być mocowane z przesunięciem w stosunku do płyt ze strony 
pierwszej, np. dla płyty o gr. 12,5 mm będzie to przesunięcie dokładnie o 60 cm. również płyty 
mocowane w warstwie drugiej musza być przesunięte w stosunku do warstwy pierwszej o 
rozstaw między profilami (60 cm). 
Rozstaw między wkrętami powinny być następujące: 
a/   na krawędzi płyty co 20-25 cm 
b/   w polu płyty co około 30 cm 
W przypadku gdy ściana będzie okładana dwoma warstwami płyt, w pierwszej warstwie są one 
mocowane do rusztu blachowkrętami rozstawionymi co 60 cm 
Dla zagwarantowania odpowiedniej odporności ogniowej ścianek o dużej wysokości, w 
miejscach połączeń poziomych płyt należy mocować dodatkowe kawałki płyt g-k. 
 
Szpachlowanie połączeń płyt z krawędzią  
Szczeliny na styku płyt o szerokości  płyt wymagają wstępnego wypełnienia szpachlówką. Na 
styki między płytami o szczelinie mniejszej niż 1 mm można bezpośredni nakładać warstwa 
masy szpachlowej, stanowiącej podkład pod taśmę zbrojącą. Na styki, z większą szczeliną, 
podkład pod taśmę  nakłada się po stwardnieniu szpachlówki, którą należy najpierw wypełnić 
spoinę. Następną czynnością jest założenie taśmy.  Należy ją dokładnie wcisnąć w świeżo 
nałożoną masę oraz  pokryć wyciśniętą spod niej masą. Tak zaszpachlowana powierzchnia 
spoiny winna licować z powierzchnią sąsiadujących płyt. Ostateczne szpachlowanie należy 
przeprowadzić po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykończeniem spoiny jest 
szlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym. Przy szlifowaniu połączenia należy zwracać 
uwagę, aby nie uszkodzić kartonu. Stosowanie taśmy  spoinowej samoprzylepnej nie wymaga 
wcześniejszego nałożenia warstwy podkładowej na miejsca spoinowane. Kolejności 
wykonywania pozostałych czynności nie ulega zmianie. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania 
ogólne”. 
Deformacja płaszczyzny ściany 
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Przy badaniu deformacji płaszczyzny ściany stosuje się regułę „dwóch metrów”. Sprawdza się 
we wszystkich kierunkach powierzchni siany, czy odległość między jej najbardziej wypukłym 
punktem i najbardziej wklęsłym nie przekracza 2 mm. 
Odchylenie od pionu. 
Na wysokości ścianki dopuszcza się odchylenie od pionu nie przekraczające 5 mm. 
Lokalna deformacja płaszczyzny ściany 
Na powierzchni ścianki działowej, na przestrzeni 20 cm odległość między najbardziej wypukłym 
punktem  i najbardziej wklęsłym nie może przekraczać 1 mm. Nie mogą także występować 
nagłe uskoki płaszczyzny. 
Izolacja akustyczna 
W środku ściany (pomiędzy płytami g-k) należy umieścić płyty z wełny mineralnej, zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
Wszystkie stosowane wyroby musza posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Odbiór sufitów podwieszonych polega na : 
 -wyk. zgodnie z dokumentacja  
 -rodzaj zastosowanych materiałów 
 -przygotowanie podłoża 
 -prawidłowość zamontowania płyt  ich wykończenia na stykach , narożach i obrzeżach 
 -wichrowatość powierzchni. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10.  Przepisy  związane 
− PN-B-79405:1997 „Płyty gipsowo-kartonowe“, PN-96/B- 02874   „Płyty gipsowo-kartonowe. 

Wymagania p. pożarowe” 
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 Sufity podwieszane 
 
 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
dostawą i montażu sufitów podwieszanych dla zadania określonego w SST „Wymagania 
ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ST „Wymagania ogólne:” pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Prace, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu dokonanie dostawy i montażu sufitów podwieszanych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania 
ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 
są elementy systemowego sufitu podwieszanego z płyt z utwardzonej wełny mineralnej oraz 
płyt gipsowo-kartonowych  tj. konstrukcja i wypełnienie (profile główne, profile poprzeczne, 
profile przyścienne, wieszaki, płyty, kołki kotwiące). Parametry sufitów określa dokumentacja 
projektowa 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 
 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata 
stateczności.  
Elementy sufitów podwieszonych powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
producenta zgodnie z AT. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno odbywać się w temperaturze nie niższej ni_ 5°C, pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. Stropy powinny być odpowiednio 
przygotowane, mocne, bez spękań, czyste, oczyszczone z rdzy, substancji tłustych, zmyte 
woda, pozbawione kurzu i pyłu. Montaż sufitu należy wykonać zgodnie z AT i instrukcja 
producenta. 
Kolejność prac: 
- wytyczanie poziomu przyszłego sufitu i rozplanowanie siatki rusztu 
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- ustalenie miejsc mocowania wieszaków, 
- zamocowanie profili przyściennych na ustalonym poziomie, 
- zamocowanie prętów wieszaków do stropu, 
- rozmieszczenie profili głównych, 
- umieszczenie miedzy profilami płyt. 
Roboty oraz wykonane elementy wymagają spełnienia następujących warunków w 
pomieszczeniach: temperatura otoczenia powinna 
wynosić od+15°C do+35°C, a wilgotność względna powietrza do 70 %. 
 
6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST Część 6 „Wymagania ogólne”. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować też materiałów 
przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym. Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania 
ogólnych warunków wykonania robót. Przestrzegać należy wymagań stawianych przez Polskie 
Normy, Aprobaty Techniczne, instrukcje producenta. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i  
odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 mb. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i nie 
większe niż3 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m wysokości ( 4 mm dla pomieszczeń 
pow. 3,5 m wysokości). Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku poziomego nie większe ni_ 2 mm na 1 mb i nie większe niż 3 mm na całej powierzchni 
ograniczonej ściankami. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
Wykonywany na podstawie protokołu odbioru, udzielany przez jednostkę upoważnioną do 
wykonywania odbiorów technicznych. Umożliwia się odbiór częściowy (np. tylko konstrukcji), lub 
etapowo gotowych instalacji sufitów, w pewnej części (np. ze względu na dużą powierzchnię 
robót). 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 
Dokumenty dopuszczające do stosowania materiałów na terenie RP: 
− instrukcje montażu wybranego producenta systemu 
− ITB – Aprobata Techniczna  
− Certyfikaty CE 
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 Roboty malarskie 
 
 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem robót malarskich dla zadania określonego w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ST „Wymagania ogólne:” pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót malarskich. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST Część 1 „Wymagania 
ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część 1 „Wymagania ogólne”. 
 
2.   Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
Część 2 „Wymagania ogólne”. 
  
Przed wykonaniem malowania na ścianach  należy powierzchnie zagruntować preparatem 
wzmacniającym podłoże gruntem . 
 
FARBY WEWNĘTRZNE SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH 
GRUP POMIESZCZEŃ SŁUŻBY ZDROWIA 
Grupa 1 
Blok operacyjny operacyjne, gabinety zabiegowe, oddział przeszczepów, magazyny materiałów 
sterylnych  
- Odporność na szorowanie na mokro klasa 2 lub wyższa 
- Odporność na środki dezynfekujące 
- Odporność na działanie kwasów, ługów i rozpuszczalników 
- Powierzchnia antyrefleksyjna 
- Właściwości odkażające 
- Możliwość zmywania zanieczyszczeń 
- Brak oddziaływania na powietrze w pomieszczeniu 
1.Sufity  
Matowa, bezemisyjna farba lateksowa. Klasa 2 odporności 
na szorowanie na mokro wg EN 13 300. 

- Gęstość EN ISO 2811-21,5 g/cm³ 
- Zawartość części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 59 % 
- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 7,5-8,5 
- Odporność na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 5) 
- Zdolność krycia PN-EN 13 300 6) % 
- Stopień bieli CIE 79 % 
- Połysk PN-EN 13 300 2,0 3) 
- Wsp. odbicia rozproszonego DIN 5033-9 88 Y 
- Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 1) 230-

290 g/(m²·d) 
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- Wpółczynnik dyfuzji pary wodnej sd PN-EN ISO 7783-2 1) 0,07-
0,102) m 

- Wpółczynnik dyfuzji pary wodnej µ 4) PN-EN ISO 7783-2 1) 600-900 
- Grubość powłoki EN 1062-1 110-130 µm 

2. Ściany  
Dwukomponentowa farba poliuretanowa o wysokiej odporności 
na obciążenia mechaniczne. Klasa 1 odporności na szorowanie na mokro wg EN 
13 300. Odporna na działanie środków dezynfekujących, posiada właściwości 
odkażające. 

- Gęstość EN ISO 2811-2 1,36±0,03 g/cm³ 1) 
- Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 3) 

3,0 2) m 
- Wsp. dyfuzji pary wodnej µ 4) PN-EN ISO 7783-2 3) 15000-17000 
- Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 3) 6,6-

7,1 g/(m² d) 
Grupa 2 
Sale ogólne, izby przyjęć, gabinety obserwacyjne i lekarskie, magazyny produktów 
medycznych 
Ściany i sufity: Klasa 2 odporności na szorowanie na mokro wg EN 13 300.Jedwabiście matowa 
(średni połysk), bezemisyjna farba lateksowa.  
Grupa 3 
Ciągi komunikacyjne, punkty zaopatrzenia i usuwania odpadów 
- Odporność na szorowanie na mokro klasa 3 lub wyższa 
- Odporność na uderzenia / przebicie 
- Brak oddziaływania na powietrze w pomieszczeniu 
- Klasa palności A2 
 Ściany i sufity: 
Matowa farba dyspersyjna. Klasa 3 odporności na szorowanie na mokro 
wg EN 13 300. Bezrozpuszczalnikowa, bez środków zmiękczających, bezemisyjna. Nie 
zawiera substancji odpowiadających za powstawanie efektu fogging’u. Głęboki mat wg 
EN 13 300. 

- Gęstość EN ISO 2811-2 1,4 g/cm³ 
- Zawartość części stałych VIQP 033/VILS 001 54 % 
- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 8,5-9 
- Stopień bieli CIE 75 % 
- Połysk PN-EN 13 300 3 Wsp. odbicia rozproszonego DIN 5033-9 88  
- Odporność na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 3 
- Zdolność krycia PN-EN 13 300 klasa 2 
- Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 3) 

<0,05 m 
- Wsp. dyfuzji pary wodnej µ PN-EN ISO 7783-2 <600 
- Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 >400 

g/(m² d) 
- Grubość powłoki EN 1062-1 90-130 µm 

 
Uwaga: 
Wszystkie zastosowane farby muszą posiadać atest do stosowania w obiektach 
szpitalnych. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Wynikający z przyjętych rozwiązań technologicznych systemowych. Specjalistyczny sprzęt 
malarski. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
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Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny.  
 
5. Wykonanie  robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z ustaleniami 
kosztorysowymi i zaleceniami Inwestora 
Wykonanie robót należy rozpocząć od przygotowania powierzchni i gruntowania oraz likwidacji 
zacieków plam i odbarwień oraz likwidacji rys i pęknięć 
Wykonać malowanie farbami emulsyjnymi ścian w taki sposób aby pomalowane powierzchnie 
długo zachowały trwałość i estetyczny wygląd. Istotne jest zadbanie o staranne wykonanie prac 
na każdym etapie 
Bardzo istotny jest etap początkowy to jest właściwe przygotowanie powierzchni przed 
nałożeniem farby  
Zawsze należy sprawdzić czy podłoże nadaje się do malowania poprzez zbadanie jego 
spójności i przyczepności poprzednich warstw farby jak też możliwość malowania 
wybranymi materiałami Ściany i sufity przed malowaniem winny być w dobrym stanie 
technicznym  
Jeżeli występują pęknięcia i przebarwienia   stary tynk należy rozkuć uzupełniając pęknięcia a 
przebarwienia zlikwidować 
Plamy tłuszczu lub inne zabrudzenia powinny być usunięte. Jeżeli na ścianach występują 
trudne do usunięcia plamy należy użyć farbę na plamy lub farbę antynikotynową 
Roboty można wykonać przy pomocy ogólnie dostępnego sprzętu malarskiego 
Zwracając uwagę że istotnym elementem jest zabezpieczenie podłóg i wykładzin przed 
zabrudzeniem farbami 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi należy zadbać tylko o 
odpowiednie ułożenie opakowań 
W pomieszczeniach w których wykonujemy roboty malarskie powinna panować temperatura 
minimum + 8 stopni C 
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie powierzchni malowanej ciepłym 
powietrzem 
Powłoki farb emulsyjnych winny być niezmywalne o aksamitnym wyglądzie powierzchni 
Barwa powinna być jednolita bez smug odbarwień i plam 
Powłoki farb olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą bez zacieków smug 
uszkodzeń  pęcherzy zmarszczeń  i zmiany odcienia 
Powłoki powinny mieć jednolitą fakturę 
Podczas realizacji robót w trybie roboczym winna być dokonywana kontrola jakości  poprzez  
sprawdzanie wyglądu zewnętrznego 
Sprawdzanie wsiąkliwości i sprawdzanie wyschnięcia podłoża oraz czystości 
Kontroli powłok malarskich dokonujemy po całkowitym zakończeniu robót dla powłok 
emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia robót dla powłok pozostałych 
Nie wcześniej niż po 14 dniach po zakończeniu robót 
Kontrola powinna obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego sprawdzenie zgodności 
barwy 
Dla farb olejnych i syntetycznych odporność na zarysowania sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz przyczepności do podłoża 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania 
ogólne”. 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej 
niż po 3 s. 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej ni_ po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5 st. C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badan dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt  6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 

− PN-85/B- 045000  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
− PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
− PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

 wodnorozcięczalnymi farbami emulsyjnymi 
− PN-69/B-10285   Roboty malarskie budowlane farbami,  lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych 
− PN-80/C-04401   Pigmenty. Ogólne metody badań. 
− PN-71/C-04403   Pigmenty do farb wodnych. Metody badań. 
− PN-79/C-04411   Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło. 
− PN-81/C-81508   Oznaczenie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych 

kubkami wypływowymi (lepkość umowna) 
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  Wewnętrzna instalacja  wodociągowa i kanalizacyjna 
 
 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej związanych z realizacją zadania określonego w 
SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2 Zakres zastosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi 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 umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w SST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby produ-
centów krajowych i zagranicznych. 
Materiały takie należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 
protokołami odbioru technicznego, atestami. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom 
sprawdzającym. 
2.1. Przewody 
− Instalacja wewnętrzna wodociągowa wykonana  będzie z  rur i kształtek dostosowanych do 

istniejących 
− Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjęto rury z PVC łączone na wcisk za pomocą kształtek 

kanalizacyjnych z uszczelnieniem uszczelka gumową. . 
Średnice rur i kształtek taka jak zdemontowane.. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
2.2. Armatura i urządzenia instalacji wodociągowej wewnętrznej 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową: 

− zawory kulowe o połączeniu gwintowanym,, 
− baterie umywalkowe -przeznaczone dla dzieci 

2.3. Elementy wyposażenia instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej 
Przyjęto wyposażenie w standardowe urządzenia sanitarne z przeznaczeniem dla dzieci : 

− umywalki  ceramiczne,  
− ustępy  ceramiczne o parametrach wg dokumentacji projektowej, 
− pisuar z zaworem spłukującym. 

Jako odpowietrzenie pionów stosować  rury wywiewne PVC.  Piony wyposażyć w rewizje PVC. 
2.4. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej o grubościach dostosowanych do średnic izolowanych rur. 
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Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
Wszystkie materiały wykonane z tworzyw mają ograniczoną odporność na podwyższoną 
temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

a) długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy, pod 
warunkiem spełnienia przyjętej technologii.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
Rodzaj sprzętu do montażu rurociągów zgodnie z wymaganiami producentów wybranych rur. 
 
4. Transport i składowanie 
Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w SST  „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. 
Materiałów nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1.Instalacja wodociągowa i p/poż. 
Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie lutem miękkim. Wszystkie przewody układać pod 
posadzką bądź na ścianach. 
Prowadzenie przewodów 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

− wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
− przecinanie rur, 
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− założenie tulei ochronnych, 
− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń. 

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej. 
Przewody podejściowe należy mocować przy punktach poboru wody. 
Przewody mocować do elementów konstrukcji za pomocą uchwytów stalowych. Konstrukcja 
uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne 
przesuwanie się rur. Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu 
poziomego przez ścianę), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w 
sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy 
wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy 
przejściu przez przegrodę pionową. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody pionowej o ok. 2 cm z każdej 
strony. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
Połączenie gwintowe powinno być wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem 
uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania 
dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich wykonania powinny być zgodne z 
normami. Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom normy. Dokładność 
nacięcia sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a 
następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych ( przewidzianych przez producenta 
elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób 
dokręcenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt słabe lub zbyt mocne, a także 
powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. Jako materiał uszczelniający 
należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 
Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjątkiem 
połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint 
ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów. 
Montaż armatury 
Zawory przelotowe, odcinające montować w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory 
te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie i temperatura) danej instalacji. 
Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej 
powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru. 
W armaturze czerpalnej przewód cieplej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
Regulacja instalacji 
Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie 
przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie 
zanieczyszczonej wody płucznej. 
Urządzenie instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda 
wypływa z najwyżej położnych punktów czerpalnych, a czas napełniania zbiorników 
spłukujących nie przekracza 2 minuty. 
Regulacji rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać przy 
użyciu kryz dławiących lub innych elementów regulujących. Przed przystąpieniem do pomiaru 
temperatury ciepłej wody należy wyregulować pracę źródła ciepła, sprawdzić działanie pomp 
cyrkulacyjnych oraz zgodność wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami dokumentacji.  
Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane , jeżeli z każdego punktu płynie woda 
o temperaturze określonej w dokumentacji, technicznej, z odchyłką ±5 ºC. Pomiaru temperatury 
należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury ciepłej 
wody należy dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 1ºC. 
Próba szczelności instalacji wodnej i uruchomienie 
Instalacje wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. Można dokonać prób 
szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień. Badania szczelności urządzeń należy 
przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0 ºC. 
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Badania wykonać przed zakryciem bruzd i obudów i wykonaniem izolacji cieplnej. W 
przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w 
czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. 
Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać przecieków na 
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 
Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku 
ciśnienia. 
Badania instalacji cieplej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje woda 
zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 ºC. 
Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i 
przesuwnych. 
Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe. 
Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: 

- napełnienie instalacji wodą zimną 
- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut 
- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic 
- spuszczenie wody 
- napełnienie instalacji wodą gorącą 
- badanie szczelności instalacji przez 72 godziny 
- uszczelnienie armatury 
- regulacja ciśnień odbiorczych 

5.2. Izolacja cieplna 
Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być zaizolowane cieplnie. Dopuszcza 
się nie izolowanie przewodów jeżeli nie ma cyrkulacji. 
Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodociągowej 
przed zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie. 
Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 
prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 
robót protokółem odbioru. 
Materiały izolacyjne powinny być czyste, suche i nie uszkodzone, a sposób składowania 
materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się 
ognia. 
Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć z przyjętymi zasadami oznaczania 
podanymi w projekcie technicznym. Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, 
związanych z użytkownikiem. 
5.3.  Instalacja kanalizacyjna z rur PCV 
Cięcie rur 
Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć 
miejsce jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede 
wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty należy 
korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. 
Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i zukosować 
pod kątem 15º za pomocą pilnika.  
Nie należy przycinać kształtek. 
Łączenie rur i kształtek 
Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie 
silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem 
rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można 
całkowicie wsunąć do kielichów. 
Prowadzenie przewodów 
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Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 „Instalacje 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." 
Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu 
ścieków. 
Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, 
centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 
Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m 
mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować 
izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego 
źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45 
ºC. 
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach pod 
warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. 
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy 
ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna 
przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 
Podejścia 
Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z 
przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 
2%. 
Przewody odpływowe (poziomy) 
Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada 
poniżej 0ºC powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu 
podłogi do powierzchni rury wynosiła 0,5 m. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie mniejszych głębokości pod 
warunkiem zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem. 
Mocowanie przewodów 
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny 
one mocować przewody pod kielichami. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny 
być mocowane niezależnie. 
Montaż syfonów odpływowych 
Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i 
złączek przejściowych. W kielich złączki kolanowej/przejściowej należy włożyć manszetę (w 
zależności od średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu można wykorzystać manszety o 
średnicy wewnętrznej 32, 40 lub 50 mm). Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części 
manszety środkiem poślizgowym wsunąć w środek rurę odpływową syfonu. 
Istnieje również możliwość alternatywnego połączenia instalacji z rurą odpływową syfonu: z 
kielicha kolana lub trójnika o średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę wargową, a w to 
miejsce należy włożyć jedną z manszet. 
Rury wywiewne 
Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości 
od 0,5 do 1,0 m ponad dach. 
Zawory napowietrzające 
W pomieszczeniach, w których zamontowany jest wpust podłogowy, zawór powietrzny należy 
umieścić co najmniej 35 cm ponad powierzchnią podłogi tak, aby nie dopuścić do jego 
zabrudzenia i zapobiec wypływaniu przez niego ścieków. 
Zawory należy zawsze montować pionowo. Minimalna wysokość od zaworu do najwyżej 
położonego przelewu powinna wynosić min. 10 do 15 cm. 
Badanie szczelności 
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona 
jest kanalizacja wewnętrzna jak następuje: 
− podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 

przepływu przez nie wody, 
− poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą 

instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 
Montaż urządzeń i przyborów 
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Wszystkie urządzenia i przybory powinny być montowane w miejscach zaznaczonych w 
dokumentacji projektowej 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− dokumentacja powykonawcza 
− dziennik budowy 
− dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
− świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
− instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
− protokoły odbiorów częściowych 
− protokoły regulacji wstępnej urządzeń 
− świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – ruchowe dla 

poszczególnych urządzeń 
Odbiór instalacji wodnych 
Przy odbiorze końcowym instalacji wody należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i 
prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną 
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 
W szczególności należy skontrolować : 

− użycie właściwych materiałów, 
− prawidłowość wykonania połączeń, 
− jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
− wielkość spadków przewodów, 
− odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
− prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
− prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
− prawidłowość wykonania izolacji, 
− zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Podczas odbioru końcowego izolacji należy sprawdzić zgodność z projektem w zakresie: 
rodzaju materiału zastosowanego na płaszcz osłonowy, zamocowania elementów płaszcza 
oraz 
ogólnego wyglądu zewnętrznego zaizolowanego rurociągu.  
Odbiór końcowy powinien być potwierdzony protokołem odbioru izolacji, sporządzonym zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
Odbiór instalacji kanalizacyjnej 
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Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 
− przebiegu tras kanalizacyjnych, 
− szczelności połączeń kanalizacyjnych, 
− sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
− elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w 
wyniku 
postępu robot. 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań 
szczelności, a takżee sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczną. 
Ponadto należy skontrolować: 

− użycie właściwych materiałów, 
− odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 
− prawidłowość wykonania połączeń, 
− prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych, 
− wielkości spadków przewodów, 
− prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 

 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 
pkt.9. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 
− PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
− PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania . 
− PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
− PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
− PN-ISO 7-1:1995 – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na 

gwincie.Wymiary, tolerancja i oznaczenia. 
− PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
− PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania . 
− PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
− PN-83/H-02650 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
− PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
− PN-EN 671-1:2002 – Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty 
− PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
− PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
− PN-EN 877:2002(U) – „ Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji 

odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości”. 
− PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
− PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
− PN-77/B-75700.00 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne 

wymagania i badania 
− PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
− PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania  
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  Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 
 
 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji centralnego ogrzewania związanych z realizacją zadania określonego w SST 
„Wymagania ogólne”  pkt.1.1. 
1.2 Zakres zastosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi 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 umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. i obejmuje niżej wymienione roboty: 

− montaż rurociągów, 
− montaż armatury, 
− montaż urządzeń grzejnych 
− próby i badania instalacji oraz urządzeń grzejnych, 
− wykonanie izolacji termicznej, 
− wykonanie wymaganych przekuć, przebić, bruzd wraz z ich zamurowaniem, 
− regulacja działania instalacji. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.1. Przewody 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur i kształtek miedzianych o 
połączeniach lutowanych. 
Średnice rur i kształtek zgodnie z dokumentacją projektową. 
Dostarczone na budowę rury i kształtki  powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
2.2. Grzejniki 
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe  o parametrach 
określonych w dokumentacji projektowej. 
2.3. Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o 
standardzie średnim i parametrach określonych w dokumentacji projektowej. 
2.4. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej o grubościach dostosowanych do średnic izolowanych rur. 
Izolację rozdzielaczy wykonać z wełny mineralnej w otulinie PE. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
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4. Transport i składowanie 
Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 
4. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. 
Materiałów nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

− wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
− przecinanie rur, 
− założenie tulei ochronnych, 
− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. 
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać 
za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na 
każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do 
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 
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5.2. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 
110 mm. 
Kolejność wykonywania robót: 

− wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
− wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
− zawieszenie grzejnika, 
− podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, 
grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy 
w inny sposób  
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak 
ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały 
żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub 
zniszczenie powłoki lakierniczej. 
5.3. Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 
pasty miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 

− sprawdzenie działania zaworu, 
− nagwintowanie końcówek, 
− wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 
− skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 
przewodu.  
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych 
oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 
przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w miejscu 
określonym w projekcie. 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy 
instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach 
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji 
wg propozycji COBRTI-INSTAL. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, 
badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Badania szczelności 
instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 
barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 
barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie 
mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie 
dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 
instalacji. 



 99

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 
przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 
i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 
technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

− przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
− ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
− bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
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− Dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów ), 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
− aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 
− protokoły badań szczelności instalacji. 

 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 
pkt.9. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 
− PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
− BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. 
− PB-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
− PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia 
− EN 133/20-CuDHP Rury miedziane 
− EN 1254 Łączniki miedziane do lutowania kapilarnego 
− PN-92/H-87025 Łączniki gwintowane z mosiądzu 
− PN-91/H-87026 Łączniki gwintowane z brązu 
− PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
− PN EN 442 Grzejniki stalowe płytowe 
− PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń. 
− PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
− PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
− PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 

wodnych zamknietych systemów ciepłowniczych. Badania 
− PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
− PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania. 
− PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
− PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
− PN-90/H-83131 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 
− PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
− PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania 
− PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
− BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. 

Wymiary.  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II 
− Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych – wytyczne 

stosowania i projektowania – COBRI „Instal” 
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 Roboty elektryczne 
 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  związanych  z wykonaniem robót elektrycznych remontowych  w 
ramach zadania określonego w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót elektrycznych 
wewnętrznych w czasie budowy obiektów kubaturowych i obejmują: 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Materiały elektryczne należy zastosować zgodnie z dokumentacją projektową. Materiały 
powinny posiadać aprobaty, atesty lub certyfikaty do stosowania w obiektach szkolnych. 
Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na 
budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami 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.  
Składowanie materiałów na budowie 
Składowanie materiałów 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.  
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w SST Część 3 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

• samochód dostawczy do 0,9 t, 
• spawarka transformatorowa do 500 A. 

 
4.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część 4 „Wymagania ogólne”. 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
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5.  Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część 5 „Wymagania ogólne”. 
5.1.Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  
Konstrukcje wsporcze i uchwyty 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. 
5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami.  

• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  
• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  
• obwody instalacji elektrycznych przechodząc 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.  

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla 
opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy 
kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków 
rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 
5.6. Podejście do odbiorników  
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
kanałach.  
Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone 
ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 
oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub 
korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne 
w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, 
a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
5.7. Układanie przewodów  
5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  
Układanie rur 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 
w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie 
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od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem 
i osprzętem należy wykonywać przez: 

• wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  
• wkręcanie nagwintowanych końców rur,  
• wkręcanie nagrzanych końców rur.  

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie 
wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 
przewodami. 
Wciąganie przewodów  
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 
wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 
przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

• w wykonaniu zwykłym,  
• w wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
• bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  
• na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  
• pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  
• na korytkach prefabrykowanych metalowych,  
• w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich 
za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 
Układanie przewodów na uchwytach  
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 
uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 
Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów 
estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu 
i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy 
uchwytami nie były widoczne. 
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.  
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie 
oraz aparatach za pomocą dławników. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelnień. 
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek 
na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw.  
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  
- zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 
przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem 
pokrywy.  
5.8.  Łączenie przewodów 
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W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
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 Inżyniera. 
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. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 
uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
5.9.  Przyłączanie 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 wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi 
i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie 
lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
• przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  
• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

5.10.  Montaż tablicy rozdzielczej i złącza kablowego 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 
w dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłożu. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 

• zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach,  

• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 
i mechanicznych,  

• założyć osłony zdjęte w czasie montażu  
• podłączyć obwody zewnętrzne  
• podłączyć przewody ochronne  

5.11.  Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku 
Zwody poziome  
Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 
wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy 
instalować co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno 
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 
Przewody odprowadzające  
Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na 
wspornikach i uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy 
zwodach poziomych. 
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Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, 
a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi 
należy wykonać przy pomocy złączy probierczych. 
Uziomy  
Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. 
Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Do uziomu 
należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 
5.12. 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 impedancji pętli zwarciowych  
• pomiary rezystancji uziemień  

5.13. Demontaż instalacji elektrycznych 
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb należy wykonać 
demontaż instalacji wraz z osprzętem. 
Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część 6 „Wymagania 
ogólne”. 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 
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 skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót  podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne”. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty instalacji elektryczne wewnętrznej podlegają: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
• odbiory częściowe 
• odbiory końcowe 
• dbiory ostateczne  

 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 9 „Wymagania 
ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
 
10. Przepisy związane 
− PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
− PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
− PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
− PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
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Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
− PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
− Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
 

 


