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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST–00 
 
 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Przebudowa i 
rozbudowa obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w Tułowicach” 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje następujący zakres:    
 Organizacja robót 
 Wymagania ogólne dotyczące przeprowadzenia robót 
1 .4.  Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie 
budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych. 
1.5. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a 
wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 
Nie występują 
 
2.  Materiały 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i 
aprobatami technicznymi. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość, i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych rodzajów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Sprzęt 
winien uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 
Wywóz gruzu i pozostałości z budowy odbywać się będzie na odległość do 15 łan. 
Przewiduje się użycie samochodu samowyładowczego o nośności 5 ton 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne wykonania robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót, zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na jego koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem, szczegółowymi warunkami określonymi w ogólnych 
warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, normach, aprobatach technicznych 
i instrukcjach producentów oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu określenia jakości wykonanych robót 
należy po zakończeniu każdego etapu robót dokonać komisyjnych odbiorów. 
Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej należy uzgodnić z projektantem. 
5.2. Przygotowanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w których przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,    
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz inne niezbędne informacje. 
  
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 oraz 
wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
6. Kontrola jakości robót: 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (wymagania w pkt. 5.2.) 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie 
zostały określone w specyfikacji technicznej, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczególnych przypadkach 
wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które są dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przed ich zakryciem. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę 
 
8.  Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady 
Po zakończeniu każdego rodzaju robót należy dokonywać komisyjnych odbiorów w celu określenia jakości 
wykonanych robót. Z każdego odbioru robót powinien być sporządzony odpowiedni protokół zakończony 
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. 
8.2. Odbiór frontu robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju robót wykonawca powinien 
zapoznać się z terenem, na którym będą wykonywane roboty. Odbiór frontu robót powinien być dokonany 
komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformułowanym protokołem. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiorem częściowym należy objąć część obiektu lub robót stanowiącą zamkniętą całość. Odbiorem częściowym 
powinny być również objęte te części obiektu lub elementy w obiekcie ulegające zakryciu, oraz roboty zanikające w 
dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest obowiązany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robót 
zanikających oraz robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora 
nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru 
8.4. Odbiór końcowy: 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego, odbierający (komisja odbioru) powinna stwierdzić zgodność wykonanych 
robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót, 
specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie 
przyjętej wiedzy technicznej oraz umową. 
W protokołach odbioru częściowego i końcowego powinny być odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien 
być podany termin ich usunięcia. W protokole powinna być również podana ocena jakości i prawidłowości 
wykonanych robót. Sprawdzenie usunięcia wad i usterek powinno być dokonane komisyjnie.  
Protokół końcowy powinien zawierać oświadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowę dokonania odbioru wraz z jej 
uzasadnieniem 
 8.5. Wymagane dokumenty. 
Do odbioru wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 
 dokumentację projektową z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robót,   
 protokoły z odbiorów częściowych,    
 dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów (deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności, certyfikaty na znak bezpieczeństwa itp.),    
 recepty i ustalenia technologiczne,    
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,    
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,    
 dziennik budowy i książki obmiarów, 
8.6. Odbiór pogwarancyjny: 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
8.7. Ocena wyników badań po odbiorze 
Jeżeli badania danych elementów lub robót budowlanych dadzą wynik pozytywny należy uznać je za prawidłowo 
wykonane. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny należy całość lub część robót uznać za nie 
odpowiadającą wymaganiom. 
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadzoru robót dokonujący odbiorów 
częściowych lub Komisja przeprowadzająca odbiór, ustalą czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić 
zakwestionowane roboty i nakazać ponowne prawidłowe ich wykonanie, czy należy dokonać poprawek i po 
poprawieniu przedstawić do ponownych badań. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Wymagania ogólne. 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
 Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe, będzie uwzględniać wszystkie czynności 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w 
dokumentacji projektowej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 koszty organizacji i przygotowania placu budowy,    
 koszty wykonania robót objętych zakresem zamówienia,    
 koszty materiałów budowlanych,    
 koszty sprzętu niezbędnego do wykonania prac,   
 koszty transportu materiałów budowlanych,    
 koszty transportu i składowania materiałów rozbiórkowych,   
 koszty zużycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy, 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy,   wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,   koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,   podatki obliczone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT, 
9.2. Koszty związane z organizacją i przygotowaniem placu budowy 
Koszty związane z organizacją i przygotowaniem placu budowy obejmują zależnie od potrzeb m.in..   opracowanie 
oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 
budowy,  ustawienie, utrzymanie oraz usunięcie po zakończeniu budowy tymczasowego oznakowania i oświetlenia 
oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,   opłaty lub dzierżawy terenu,   przygotowanie terenu,   
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 
2002r. Nr 108, poz. 953). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997. 
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 
 Ogólna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 „Wymagania ogólne” (wyd. „PROMOCJA” Sp. z o.o. — 2004 
r.). 
 Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo Ogólne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROBOTY ZIEMNE, RUSZTOWANIA 
ST-01 

  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w 
Specyfikacji technicznej ogólnej – ST-00,  punkt 1, podpunkt 1.1  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje następujący zakres: 

— Rozbiórka istniejących ścianek GK i sufitów podwieszonych 
— Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej. 
— Rozbiórka ścianek działowych z cegły 
— Rozbiórka elementów sceny 
— Rozbiórka schodów betonowych 
— Rozbiórka fragmentów ścian celem wykonania otworów drzwiowych oraz wykonania nowych 

nadproży 
— Wykucie przebić dla projektowanych przewodów elektrycznych i sanitarnych. 
— Zerwanie istniejących posadzek płytek ceramicznych, wykładzin i parkietów.  
— Wywóz i składowanie. 
— Roboty ziemne  
— Montaż, demontaż i użytkowanie rusztowań 

1.4. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
a) 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
b) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
c) 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
 
2. Materiały 
Przewiduje się kilka grup materiałów rozbiórkowych i pozostałości z budowy. Większość stanowią materiały 
nie przeznaczone do ponownego wykorzystania (gruz ceglany i betonowy, nadmiar urobku z wykopów) 
Część materiałów rozbiórkowych i pozostałości rozbiórkowych może na wniosek inwestora i za zgodą 
inspektora nadzoru ponownie wykorzystana (Stolarka okienna i drzwiowa, boazeria, część urobku z wykopów). 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-01.00 „Wymagania ogólne” 
 Przewiduje się zastosowanie np. następującego sprzętu: spycharka kołowa,   koparka kołowa  ubijak spalinowy, 
rusztowania zewnętrzne rurowe do 10 m 
  
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej ST-01.00„Wymagania ogólne” 
Wywóz gruzu i pozostałości z budowy odbywać się będzie na składowisko stałe na odległość 25 km, a 
materiałów możliwych do ponownego wykorzystania lub użycia w innym celu na inne składowisko wskazane 
przez inwestora. Przewiduje się użycie np. następujących środków transportu:   samochodu samowyładowczy, 
ciągnik kołowy,  przyczepa skrzyniowa, 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej ST-01.00 „Wymagania 
ogólne” 
5.1. Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 
401.0), a w szczególności: 
 Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. 
 Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
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 Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć zasilanie istniejącego oświetlenia. 
 Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. 
 Należy zapewnić bezpieczny transport materiału rozbiórkowego za pomocą wyciągu lub rynien zsypowych na 
poziom terenu i składowanie ich w wyznaczonych miejscach 
Otwory w ścianach konstrukcyjnych należy zabezpieczyć wg części konstrukcyjnej. 
5.2. Roboty ziemne 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonania robót 
ziemnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Tyczenie obrysu 
wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów 
załamania. Technologia wykonania wykopu musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robot ziemnych. 
Po wykonaniu wykopów należy potwierdzić określony w dokumentacji stan podłoża gruntowego. Grunty 
uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być wykorzystane do zasypek. 
5.3. Montaż rusztowań 
 Montaż rusztowań należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z2003r. Nr 48, poz. 
401.0). Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 
producenta, 
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia. Odbiór 
rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. 
 
6. Kontrola jakości robót: 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej ST-01.00 „Wymagania ogólne” 
Sprawdzenia rusztowań dokonuje kierownik budowy. Sprawdzenie podlega kompletności rusztowania ze 
specyfikacją materiałową lub z projektem wykonanym indywidualnie. Ocena wizualna elementów rusztowania i 
deskowania polega na stwierdzeniu braku ugięć, sprawdzeniu stateczności podparć i zakotwień, sprawdzeniu 
nośności elementów, a także na sprawdzeniu kompletności, stanu wszystkich połączeń, stabilności elementów, 
pewności zakotwienia, zabezpieczenia przed zmianą geometrii itp. Rusztowanie do pracy na poszczególnych 
stanowiskach, w tym po burzach, gwałtownych ulewach itp. dopuszcza kierownik budowy lub osoba przez 
niego upoważniona (majster, brygadzista). 
 W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom  
a) codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie;  
b) co 10 dni przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez 
kierownika budowy;  
c) doraźnie — przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty użytkującego 
rusztowanie 
 Doraźne odbiory należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach atmosferycznych 
lub z innych przyczyn grożących bezpiecznemu wykonywaniu robót budowlanych, bezpośrednio po ustaniu 
działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-01.00 „Wymagania ogólne”  
7.1. Obmiar robót rozbiórkowych 
a) w m3 oblicza się: 

— rozbiórka ścian z cegły lub betonu wraz z okładziną (tynk lub płytki ceramiczne)   
— przebudowa otworów okiennych i drzwiowych.  
— rozbiórka elementów żelbetowych i betonowych (podłoży, płyt stropowych, ścian itp.)    
— rozbiórkę podłoża żwirowego przy danej grubości    
— rozbiórkę posadzek betonowych,   wywiezienie gruzu z terenu budowy na wysypisko, 

b) w m2 powierzchni oblicza się: 
— rozbiórkę ścianek działowych, przy określonej grubości,   tynków, rozebranie stropów odcinkowych i 

łukowych.    
— wykucie gniazd w elementach betonowych, przy danej głębokości    
— zeszlifowanie nierówności betonu elementów prefabrykowanych    
— zeskrobanie i zmycie starej farby olejnej ze ścian,  
— zerwanie tapet    
— odbicie tynków,  
— rozebranie wykładziny ściennej z płytek    
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— rozebranie posadzek wraz z cokołami lub listwami przyściennymi   
— rozebranie podkładów podłogowych z podaniem grubości    
— wykucie ościeżnic drzwiowych i okiennych o powierzchni ponad 2 m2    
— rozbiórka obróbek blacharskich    
— część stolarki powyżej 2m2 

c) w metrach bieżących obmierza się: 
— wykucie z muru podokienników betonowych wewnętrznych i zewnętrznych    
— rozebranie balustrad schodowych i balkonowych    
— rozebranie rynien i rur spustowych    

d) w sztukach obmierza się: 
— wykucie ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2, wraz z demontażem skrzydeł    
— wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni do 2 m2    
— przebicie otworów wentylacyjnych w ścianach   
— przebicie otworów pod kanały wentylacyjne (i sanitarne) w stropach 

e) w tonach oblicza się:  
opłatę za składowanie gruzu na wysypisku, z podaniem rodzaju   wywiezienie złomu z terenu budowy,   
wywiezienie rozebranej papy. (Opłata za składowanie powinna zostać wliczona w KP wykonawcy). 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie 
rodzimym. 
a) w m3 obmierza się: 

— wykopy wraz z transportem urobku    
— zasypywanie i zagęszczanie wykopów 

b) w m2 obmierza się:  profilowanie i zagęszczanie podłoża pod schody zewnętrzne 
c) w tonach obmierza się: opłatę za składowanie ziemi na wysypisku, 
7.3. Obmiar rusztowań, zabezpieczeń:    

— w m2 obmierza się ilość rusztowań,    
— w maszynogodzinach obmierza się czas pracy rusztowań 

 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ST-01.00 „Wymagania ogólne” 
8.1. Roboty rozbiórkowe    

— odbiór zabezpieczenia terenu rozbiórki przed dostępem osób postronnych    
— odbiór zakończonych rozbiórek w budynku wraz z niezbędnymi przemurowaniami i wykonaniem 

nadproży    
— odbiór rozbiórek zewnętrznych, w tym karczowania drzew    
— odbiór terenu po usunięciu materiału rozbiórkowego 

8.2. Roboty ziemne    
— odbiór wytyczenia budynku w terenie    
— odbiór wykopów wraz z zabezpieczeniem boków 

8.3. Montaż rusztowań     
— sprawdzenie elementów rusztowań przed montażem    
— każdorazowy odbiór zmontowanych rusztowań   
— odbiory wg przeglądów z pkt. 6 

 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej ST-OI .00 „Wymagania 
ogólne” 
10. Przepisy związane 

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami), 
— Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0) 
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 

Ogólne. Rozdz.3 Roboty ziemne. 
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 

Ogólne. Rozdz.5 Rusztowania i deskowania. 
— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 



9 
 

— Ogólna specyfikacja techniczna ST B-02.01.01 „Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod 
fundamenty obiektów kubaturowych w gruntach kategorii I-V” (wyd. „PROMOCJA” Sp. z o.o. - 2003 r.).   

  
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 
ST-02 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w 
Specyfikacji technicznej ogólnej – ST-00,  punkt 1, podpunkt 1.1  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną: 
a) Roboty betonowe i zbrojarskie: 

— wykonanie ław i podłoży fundamentowych, łącznie z warstwą chudego betonu oraz izolacją  
przeciwwilgociową pionową oraz poziomą pod i nad ławą,  

— podbicie fundamentów betonem. 
— Wykonanie płyty żelbetowej stropowej. 

b) Konstrukcje stalowe: 
— Schody stalowe 

Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
a) 45262300-4 betonowanie 
b) 45262400-5 wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej ST-01.00 „Wymagania ogólne” 
2.1. Materiały do robót betonowych i zbrojeniowych: 
beton konstrukcyjny B25 (wykonany na budowie lub dostarczony jako gotowy), beton chudy B 10 zgodnie z 
PN-B-06250,   stal zbrojeniowa, pręty ze stali A-II (18G2) i A-0 (StOS),   materiały pomocnicze do zbrojenia (drut 
montażowy, tzw. wiązałkowy, podkładki dystansowe),   materiał izolacyjny: papa asfaltowa, lepik asfaltowy na 
zimno bez wypełniaczy organicznych, roztwór gruntujący,   materiały uzupełniające (śruby kotwowe M 12), 
2.2. Materiały konstrukcji stalowych   stal konstrukcyjna S235JR+M   kotwy wklejane na żywicy epoksydowej 
np. HILTI   śruby Ml 2, cegły ceramiczne, bloczki betonowe 
 
3.  Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-01.00 „Wymagania ogólne” 
Przewiduje się zastosowanie np. następującego sprzętu:  

— deskowanie modułowe  
— prościarka automatyczna do prętów,  
— nożyce elektromechaniczne do prętów,  
— giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych,  
— spawarka elektryczna wirująca, 
— sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa,    
— wiertarka pneumatyczna prosta,    
— pompa hydrauliczna samochodowa    
— betoniarka wolnospadowa elektryczna,   
— rusztowanie rurowe przyścienne    
— wyciąg 

 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej ST- 00 „Wymagania ogólne”. 
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Przewiduje się wykorzystanie np. następującego środka transportowego:    
— samochód skrzyniowy do 0.5t,    
— samochód samowyładowczy,    
— naczepa z mieszarką obrotową 

 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 „Wymagania ogólne” 
5.1. Roboty betonowe i zbrojeniowe 

— Roboty betoniarskie wykonywać zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
— Roboty zbrojeniowe wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN 91/5-10042.    
— Klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.2. Wykonanie konstrukcji stalowych 
 Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052. 
Zakres robót w wytwórni (zapleczu wykonawcy) obejmuje przycięcie kształtowników, prętów, płaskowników 
na wymiary określone rysunkami projektu oraz wykonanie połączeń elementów konstrukcyjnych w taki sposób 
aby można było zakończyć montaż w wybrany sposób na budowie (spawanie, skręcanie, obsadzanie marek). 
Kształtowniki i blachy przeznaczone do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed obróbką powinny 
być sprawdzone pod względem gatunku stali, asortymentu, własności, wymiarów i prostoliniowości. Przed 
wysyłką elementy wykonania konstrukcji należy ponownie sprawdzić pod względem zgodności z wymiarami 
projektowanymi, prostoliniowości oraz oszlifować wszystkie ostre krawędzie powstałe podczas cięcia i 
fazowania — z zachowaniem wymagań wg PN89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002. Elementy 
należy zabezpieczyć antykorozyjnie – konstrukcja ze stali ocynkowanej, a konstrukcja ścianek ze stali 
cynkowanej ogniowo. 
 - Wykonanie połączeń spawanych:  
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa niż 
+5 0C. Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 10cm. Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z ekspertyzą 
budowlaną i projektem spawania. Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby 
grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. Dopuszczalna 
wadliwość spoiny czołowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) — dla złączy normalnej jakości — klasa 
wadliwości W2. Spoiny czołowe powinny odpowiadać wadliwości złącza R 1, a spoiny normalnej jakości 
powinny odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001). Spoiny pachwinowe 
powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999). 
 
6. Kontrola jakości robót: 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST- 00 „Wymagania ogólne” 
6.1. Roboty betonowe i zbrojarskie 
Badania jakości powinny być zgodne z zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 (dla robót 
betonowych) oraz PN 91/5-10042 (dla robót zbrojarskich): 
UWAGA — przed rozpoczęciem robót konstrukcyjnych wykonawca zobowiązany jest zweryfikować wymiary 
budynku i projektowanej części na budowie). 
Kontroli podlega: kontrola materiałów - kontrola jakości składników mieszanki betonowej, kontrola stali 
zbrojeniowej,   badanie podłoża (dla wykonania ławy fundamentowej), kontrola prawidłowości oraz 
dokładności wykonania deskowań - sprawdzenie sztywności i rozstawów podpór, szczelność deskowania, 
prawidłowość wykonania w pionie i w poziomie, sprawdzenie usunięcia zanieczyszczeń z deskowania, 
sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, kontrola mieszanki betonowej - kontrola procesu 
wykonywania betonu, kontrola konsystencji i urabialności itp., kontrola prawidłowości i dokładności 
wykonania zbrojenia - oględziny, badanie zgodności  wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
badania zgodności wymiarów i usytuowania prętów z projektem, badanie jakości połączeń, obecności wkładek 
dystansowych zapewniających wielkość otuliny, kontrola prawidłowości i dokładności przygotowania 
mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji, kontrola prawidłowości i dokładności wykonania 
konstrukcji sprawdzenie i ocena na podstawie uznanych pomiarów prawidłowości cech geometrycznych 
konstrukcji, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia ław fundamentowych w 
planie, sprawdzenie rzędnych wysokościowych; sprawdzenie jakości betonu pod względem zagęszczenia i 
jednolitości struktury na podstawie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą 
nieniszczących metod badań, 
6.2. Konstrukcje stalowe 
 Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 i niniejszej specyfikacji technicznej. Kontrola powinna 
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obejmować wykonanie konstrukcji stalowych (ram), zabezpieczenia antykorozyjnego oraz  montażu 
elementów. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-01.00 „Wymagania ogólne” 
7.1. Roboty betonowe i zbrojarskie w m3 konstrukcji betonu obierza się roboty betonowe takie jak: wykonanie i 
uzupełnienie stropu, podkłady pod ławy, ławy, ściany żelbetowe , słupy, belki i podciągi, wieńce   w m2 
powierzchni elementu, przy danej jego grubości obmierza się roboty betonowe wykonanie elementów takich 
jak płyty, ściany, stropy, schody żelbetowe. 
  w kg obmierza się roboty zbrojarskie - przygotowanie i montaż zbrojenia przy podanej średnicy. Do obliczania 
przyjmuje się ilość (kg) zmontowanego zbrojenia, nie wliczając stali użytej do przekładek montażowych oraz 
drutu wiązałkowego w m2 obmierza wykonanie się izolacji przeciwwilgociowych 
7.2. Konstrukcje i elementy stalowe w tonach obmierza się przygotowanie i montaż elementów stalowych (ram 
wzmacniających otwory drzwiowe, montaż elementów wzmacniających konstrukcję dachową z podaniem 
profili (wraz z kosztem elementów konstrukcji),   w sztukach oblicza się: mechaniczne wykonanie w betonie 
ślepych otworów z podaniem głębokości i średnicy (dla konstrukcji wzmacniającej otwory drzwiowe) oraz 
wklejenie śrub M12 za pomocą ładunków klejowych 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ST-01.00 „Wymagania ogólne” 
8.1. Roboty betonowe i zbrojarskie 
a) odbiór ław fundamentowych: 

— odbiór podłoża (przed rozpoczęciem robót fundamentowych) oraz izolacji 
przeciwwilgociowej,    

— odbiór deskowania,    
— odbiór zbrojenia,    
— odbiór końcowy ław fundamentowych, 

b) odbiór elementów żelbetowych: 
— odbiór montażu deskowania ślizgowego,    
— odbiór zbrojenia,    
— odbiór końcowy wykonanego elementu (etapu), po zdjęciu deskowania   odbiór całej 

wykonanej konstrukcji 
8.2. Wykonanie i montaż elementów stalowych  

— odbiór miejsca pod zabudowę elementu stalowego  
— odbiór materiałów i elementów stalowych do zabudowania   
— odbiór elementu po zabudowaniu   

 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej ST- 00 „Wymagania ogólne” 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Przepisy ogólne: 
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.tekst jednolity - poz. 690). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo Ogólne. 
Instrukcje techniczne producentów materiałów budowlanych. 
10.2. Roboty betoniarskie i zbrojarskie 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 4. Fundamenty. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 5. Rusztowania i 
deskowania. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 6. Mieszanki betonowe i 
betony. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 7. Zbrojenie konstrukcji 
budowlanych. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 10. Monolityczne 
konstrukcje żelbetowe. 
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 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Kod 45262300 — Betonowanie. 
Zbrojenie (OWEOB PROMOCJA sp.z o.o., Warszawa 2004). 
 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Kod 45262300 — Betonowanie. 
Betonowanie konstrukcji. Betonowanie bez zbrojenia (OWEOB PROMOCJA Sp.z o.o., Warszawa 2004). 
 PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
 PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
 PN-B-06250 Beton zwykły 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
 IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty gładkie. 
 PN-ISO 6935 -2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
 IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane. 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
10.3. Konstrukcje stalowe 
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.PN-EN 10079:1996 stal. 
Wyroby. Terminologia. 
PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.   
PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.   PN-91/M-09430 Spawalnictwo. 
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne wymagania i badania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy  wadliwości na podstawie 
oględzin zewnętrznych. 
 PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
ST-03 

  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w 
Specyfikacji technicznej ogólnej – ST-00,  punkt 1, podpunkt 1.1 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną: 
a) Roboty betonowe — wykonanie podłoża pod posadzki na gruncie z izolacją przeciwwilgociową, wykonanie 
(naprawa) schodów na gruncie 
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b) Roboty murarskie — wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych M-6,a także zamurowania i 
przemurowania otworów. 
c) Wykonanie przewodów wentylacyjnych szybu w części dobudowywanej.  
d) Roboty w zakresie stolarki i ślusarki otworowej - dostawa i wbudowanie stolarki i ślusarki okiennej i 
drzwiowej. 
e) Wykonanie lekkich ścianek działowych, obudów i sufitów podwieszanych - wykonanie ścianek działowych i 
sufitów i obudów z płyt włókno-gipsowych (lub z płyt gipsowo-kartonowych) na szkielecie stalowym, Sufit 
podwieszany w Sali widowiskowej z płyt GK perforowanych lub szczelinowych na konstrukcji nośnej metalowej 
(należy wybrać strop akustyczny systemowy o pożądanych parametrach. 
1.4. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
a) 45262300-4 Betonowanie 
b) 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
c) 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
d) 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
e) 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej ST-01.00 „Wymagania ogólne”   
2.1. Materiały do robót betonowych - wykonanie podłoża pod podłogi  podsypka piaskowo-żwirowa,   beton 
chudy B 15, beton B25,   folia izolacyjna PVC, materiały izolacyjne – emulsje asfaltowe. 
2.2. Materiały do robót murarskich:   
 fundamentowe bloczki betonowe,    
 prefabrykowane żelbetowe elementy nadprożowe typu L 19,    
 zaprawy budowlane wg PN-B-145011,    
 kotwy stalowe nierdzewne,   
 materiały izolacyjne: lepik asfaltowy na zimno bez wypełniaczy organicznych, roztwór gruntujący, papa 
asfaltowa, 
2.3.Wyroby stolarki i ślusarki budowlanej: 
a) stolarka i ślusarka otworowa 
b) materiały pomocnicze (elektrody itp., zaprawa budowlana),  
2.5. Materiały do wykonania lekkich ścian, obudów i sufitów podwieszanych:  płyty gipsowo-włóknowe lub 
gipsowo-kartonowe,  systemowe akustyczne elementy rusztu ścianki działowej i sufitu podwieszonego  
materiały uzupełniające,  izolacja z wełny mineralnej 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST- 00 „Wymagania ogólne” 
Przewiduje się zastosowanie np. następującego sprzętu:    wyciąg,   rusztowania rurowe przyścienne 
 
4.Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej ST- 00 „Wymagania ogólne” 
Przewiduje się wykorzystanie np. następującego środka transportowego:    
 samochód skrzyniowy do 0.5t,    
 samochód dostawczy 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej ST- 00 „Wymagania ogólne” 
5.1. Roboty betonowe — wykonanie podłoża pod podłogi 
Roboty betonowe wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych tom I, oraz wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
5.2. Roboty murarskie 
 Roboty murarskie wykonywać zgodnie z PN-B-10020. 
 Do wznoszenia murów, ścianek i wykonywania uzupełnień należy stosować zaprawę marki nie niższej niż 1.5. 
 Dylatacje w poziomie ścian fundamentowych ścian nadziemia wypełnić styropianem, 
5.4. Stolarka i ślusarka budowlana 
 Roboty wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
tom I, rozdz. 28. Stolarka budowlana i szklenie oraz z PN-88/B-100085. (stolarka i ślusarka otworowa) oraz z 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom I, rozdz. 29. Ślusarsko-
kowalskie elementy budowlane oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Część 
C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3 „Zabezpieczenie przeciwkorozyjne” (wydanie ITB -2004 rok). 
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Roboty obejmują dostawę stolarki i ślusarki otworowej, przygotowanie ościeży, osadzenie i uszczelnienie w 
ościeżu, wbudowanie ościeżnic drzwi w murze, osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej.  
Roboty obejmują wykonanie i dostawę elementów ślusarskich — balustrad i pochwytów ich osadzenie, 
wbudowanie i montaż oraz wykończenie powierzchni i zabezpieczenie przed korozją. 
Przed wykonaniem wymiary stolarki i ślusarki otworowej oraz pozostałej budowlanej należy sprawdzić na 
budowie. 
5.5. Lekkie ścianki działowe, obudowy i sufity podwieszone 
Roboty wykonać zgodnie z instrukcją producenta oraz z zgodnie z normą PN-72/B-10122. 
Układanie płyt należy rozpocząć od środka pomieszczenia wg schematu odpowiedniego dla zastosowanych 
płyt. 
Układ płyt należy tak zaplanować aby krawędzie wzdłużne płyt były usytuowane równolegle do 
kierunku padania światła słonecznego. Płyty należy ciąć przy użyciu noża. Podczas przycinania płyta powinna 
leżeć na płaskiej powierzchni. Nożem prowadzonym przy liniale nadcinamy fizelinę wraz z kartonem a 
następnie przełamujemy rdzeń gipsowy i rozcinamy karton na stronie licowej. Tam gdzie wymagane jest 
szczególnie dokładne przycięcie płyty zaleca się używanie piły płatnicy o drobnych ząbkach przeznaczonej do 
cięcia płyt gipsowych. Przed użyciem piły w miejscu przecięcia należy naciąć nożem fizelinę. Konstrukcja rusztu 
Konstrukcja rusztu pod okładziny sufitowe i ścienne jest identyczna jak dla standardowych płyt gipsowych. 
Jedyną różnicą jest mniejszy rozstaw profili poprzecznych – 300 mm. Do systemu okładzin sufitowych można 
stosować ruszty o układzie 
dwupoziomowym krzyżowym – zalecany, jednopoziomowym pojedynczym, jednopoziomowym 
krzyżowym. Szczegóły dotyczące montażu zarówno okładzin sufitowych i ściennych zawarte są w 
informatorach technicznych np. SINIAT. 
Rozstaw wieszaków i profili – układ dwupoziomowy krzyżowy. Maksymalna odległość pomiędzy wieszakami 
mocowanymi w profilu głównym Nida CD 60 wynosi 900 mm. Rozstaw profili 
głównych warstwy górnej wynosi – max 1000 mm. Rozstaw profili poprzecznych warstwy dolnej 
–max 300 mm. Fazowanie krawędzi zależy od rodzaju perforacji i krawędzi płyt. 
Przed mocowaniem płyt należy lekko sfazować wszystkie krawędzie cięte po stronie licowej.  
Elementy rusztu sufitu 
Sposób mocowania płyt akustycznych do rusztu z profili odbywa się podobnie jak w przypadku okładzin ze 
standardowych płyt gipsowych. 
W przypadku sufitów montaż płyt zaczynamy od przykręcenia na środku sufitu płyty „startowej”, 
która wyznaczy położenie dalszych płyt. Dlatego też pierwsza płyta musi być szczególnie dokładnie ustawiona 
względem obrysu pomieszczenia. Przy okładzinach ścian montaż płyt odbywa się identycznie jak w systemie 
Nida Tynk. W przypadku okładzin sufitowych, płyty zawsze należy 
mocować krawędzią poprzeczną do profili rusztu dolnego (krawędź wzdłużna płyty równoległa do 
profili głównych). Najpierw należy przykręcić krawędź poprzeczną-czołową płyty, a następnie krawędzie 
wzdłużne. 
Płyty przykręca się za pomocą blachowkrętów 3,5x20 mm. Maksymalny rozstaw pomiędzy wkrętami dla sufitu 
wynosi 170 mm a dla ściany 250 mm. Wkręty powinny być oddalone od krawędzi wzdłużnych (pokrytych 
kartonem) co najmniej 10 mm i od krawędzi płyt nie osłoniętych kartonem i krawędzi otworów co najmniej 15 
mm. 
Wkręty mocujemy prostopadle do lica płyty tak głęboko, aby łeb wkręta nie przebił powierzchni 
kartonu i jednocześnie nie wystawał ponad lico płyty.  
 
6. Kontrola jakości robót: 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST- 00 „Wymagania ogólne” 
6.1. Wykonanie podłoża po podłogi 
Badania jakości powinny być zgodne z zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 (dla robót 
betonowych) Kontrola jakości powinno obejmować: 
-  badanie materiałów (podsypki, składników mieszanki betonowej) 
- badanie powierzchni gruntu przed wykonaniem zasypki — sprawdzenie równości i usunięcia 
humusu   sprawdzenie wykonania podsypki — grubości i równości powierzchni   sprawdzenie wykonanego 
podłoża (sprawdzenie zgodność wykonania z dokumentacją projektową, wytrzymałość, równość powierzchni i 
stan wilgotności), 
- badanie izolacji przeciwwilgociowej (sprawdzenie materiału izolacyjnego, sprawdzenie ciągłości, sprawdzenie 
uszczelnienia), 
6.2. Roboty murowe 
Badania jakości robót powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-10020:  kontrola jakości wyrobów ściennych i 
zapraw,  badanie jakości murów — sprawdzenie na podstawie oględzin oraz wyrywkowych pomiarów 
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zgodności wykonania z zasadami wiązania, sprawdzenie kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją 
projektową, sprawdzenie wymiarów otworów okiennych i drzwiowych, pionowości powierzchni i krawędzi, 
poziomowości warstw, grubości spoin i ich wypełnienia oraz zgodności użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej,  
6.4. Stolarka i ślusarka budowlana 
Zasady prowadzenia kontroli stolarki i ślusarki otworowej jakości powinny być zgodne z postanowieniami PN-
88/B-10085. 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 
 zgodność wymiarów z wymiarami elementów murowych (ościeży itp.) z uwzględnieniem dopuszczalnych 
odchyłek,  jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, dane wskazujące na spełnienie 
wymaganej odporności pożarowej,   prawidłowość wykonania z uwzględnieniem elementów konstrukcyjnych 
(zgodność z. w.w. normą, szczegóły konstrukcyjne, rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości, oszklenie, 
pokrycie powłokami zabezpieczającymi i malarskimi), sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych 
oraz funkcjonowania okuć, estetykę wykonania, 
Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki budowlanej należy zbadać:    
 prawidłowość osadzenia ościeżnic (ustawienie do pionu i poziomu),    
 luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi,    
 szczelność okien i drzwi,    
 estetykę wbudowanego elementu (należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia mechaniczne),   
 estetykę obróbki ościeży oraz przy oknach wykonania parapetu wewnętrznego i zewnętrznego Zasady 
prowadzenia kontroli ślusarki budowlanej powinny być zgodne z Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 29. Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane oraz 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C  Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3 
„Zabezpieczenie przeciwkorozyjne” (wydanie ITB -2004 rok). 
Przy odbiorze gotowych elementów ślusarki budowlanej przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone: 
 wymiary gotowych elementów i ich kształt (zgodnie z dokumentacją projektową i wymiarami 
elementów murowych do zabudowy),    
 prawidłowość wykonanych połączeń, dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i 
płaszczyznach, zabezpieczenie wyrobów przed korozją 
 estetyka wykonania, 
Przy odbiorze elementów po wbudowaniu i wykończeniu należy sprawdzić: 
 prawidłowość osadzenia i zamocowania elementu w konstrukcji budowlanej (pionowość i poziomość 
wbudowania, rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów),  prawidłowość działania 
elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
 zgodność wbudowanego elementu z projektem,    
 stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów,    
 inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
Stolarka budowlana będzie pochodzić z odzysku, z demontażu okien w piwnicy oraz drzwi na I i II p. Z uwagi na 
zabytkowy charakter tych elementów należy je ostrożnie zdemontować, oczyścić i przygotować do ponownego 
wbudowania (naprawa uzupełnienie okuć, uzupełnienie malowania) 
W zakres remontu stolarki wchodzi również skrócenie ław i biurek w Sali rozpraw. Meble te należy rozłożyć na 
elementy w niezbędnym zakresie, skrócić do wymaganej projektem długości a następnie poskładać, i miejsca 
surowego drewna gruntować, bejcować i pomalować w taki sposób aby nie różniły się od pozostałej części 
mebla. W zależności od stanu mebli po remoncie należy odnowić malowanie części lub całego mebla. 
6.5. Lekkie ścianki działowe, obudowy i sufity podwieszone 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z normą PN-72/B-10122 
badanie materiałów,  
badanie podłoża (sprawdzenie równości i pionowości rusztu ścianki,  
równości i poziomowości rusztu sufitu, prawidłowości ułożenie izolacji akustycznej),    
badanie gotowej ścianki (prawidłowość zamocowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach 
oraz wichrowatość powierzchni)    
badanie gotowego sufitu (prawidłowość zamocowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach 
oraz wichrowatość powierzchni (powierzchnia sufitu powinna stanowić powierzchnię poziomą), 
 
7. Obmiar robót. 
7.1. Wykonanie podłoża pod podłogi   wykonanie podsypki - jednostką obmiaru jest lm3 ,   roboty betonowe — 
podłoże betonowe - jednostką obmiaru jest lm3 .   izolacje przeciwwilgociowe — jednostką obmiaru jest 1 m2 
7.2. Roboty murarskie 
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a) w m3 obmierza się 
Murowanie lub uzupełnianie ścian z cegły,  obetonowanie nadproży  zamurowanie otworów drzwiowych cegłą 
z podaniem gr. ściany 
b) w mb. obmierza się ułożenie nadproży prefabrykowanych 
c) w sztukach lub m3 oblicza się: 
Zamurowanie otworów w ścianach. 
Wykucie otworów w ścianach betonowych i obsadzenie łączników murowych 
c) w mb. obmierza się  wypełnienie bruzd w elementach betonowych zaprawą do naprawy betonu 
7.4. Stolarka budowlana i ślusarka budowlana 
a) w rn2 obmierza się: 
 ościeżnice stalowe, 
 krat stalowe, drzwiczek itp. 
b) w mb. obmierza się: 
 balustrady wg zestawienia 
c) meble w m2 i szt. 
7.5. Lekkie ścianki działowe, obudowy i sufity podwieszone 
Lekką obudowę (ścianki i sufity, obudowy) obmierza się w metrach kwadratowych ich widocznej powierzchni 
w obrysie zewnętrznym obramowania liczonej   jednostronnie.   
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ST- 00 „Wymagania ogólne”  8.1. Odbiór 
podłoża pod podłogi 
 odbiór materiałów - bezpośrednio po dostarczeniu na budowę, 
 odbiór powierzchni gruntu przed wykonaniem podsypki 
 odbiór wykonanej podsypki 
 odbiór wykonanego podłoża betonowego 
 odbiór ułożonej izolacji przeciwwilgociowej, 
8.2. Odbiór robót murowych: 
odbiór materiałów ściennych i zapraw budowlanych, 
odbiór końcowy robót murowych - przed wykonaniem robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki 
(ościeżnic), 
8.3. Stolarka budowlana i ślusarka budowlana    
odbiór wyrobów stolarki lub ślusarki budowlanej - po dostarczeniu na budowę, lub po renowacji okien lub 
drzwi z demontażu,    
odbiór wbudowanych wyrobów stolarki budowlanej — po ostatecznym osadzeniu na stałe, 
8.4. Odbiór lekkich ścianek, obudów i sufitów:    
odbiór materiałów,    
odbiór szkieletu ścianki i sufitu z materiałem izolacyjnym,   
odbiór wykończonej ścianki i sufitu, 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
ST- 00 „Wymagania ogólne” 
 
10. Przepisy związane 
Przepisy ogólne: 
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunków  technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.tekst jednolity - poz. 690). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo Ogólne. 
Instrukcje techniczne producentów materiałów budowlanych. 
10.1. Wykonanie podłoża pod podłogi 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 25. Podłogi i posadzki. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 6. 
Mieszanki betonowe i betony. 
 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Kod 45262300  Betonowanie. 
Zbrojenie (OWEOB PROMOCJA Sp.z o.o., Warszawa 2004). 
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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Kod 45262300  Betonowanie. 
Betonowanie konstrukcji. Betonowanie bez zbrojenia (OWEOB PROMOCJA Sp.z o.o., Warszawa 2004). 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
 PN-B-06250 Beton zwykły 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
10.2. Roboty murarskie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 9. Konstrukcje i 
elementy murowe.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 17. 
Izolacje ciepłochronne.  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.    
PN-B- 10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche zaprawy tynkarskie. 
10.3. Wentylacja 
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania (Ze zmianą Az3). 
10.4. Stolarka i ślusarka budowlana 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 28. 
Stolarka budowlana i szklenie. 
PN-88/B-100085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
BN-79/7150 Stolarka budowlana. Pakowanie przechowanie i transport. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 29. Ślusarsko-kowalskie 
elementy budowlane. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3 
„Zabezpieczenie przeciwkorozyjne” (wydanie ITB -2004 r.). 
10.5. Lekkie ścianki, obudowy i sufity podwieszone 
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych B-12.01.01. Okładziny z płyt gipsowo-
kartonowych (Suche tynki gipsowe). (OWEOB PROMOCJA Sp.z 
o.o., Warszawa 2003r..) 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.   
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĄTRZ,  
ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH 

ST–04 
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w 
Specyfikacji technicznej ogólnej – ST-00,  punkt 1, podpunkt 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 związanych ze wznoszeniem ścian murowanych z bloczków gazobetonowych o różnych grubościach 
występujących w obiekcie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
Wymagania dla elementów murowych: 
Wymagania te dotyczą: 
 cech zewnętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń), których oceny 
można dokonać na placu budowy,  
 cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność cieplna, wytrzymałość 
na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, występowanie szkodliwych domieszek, odporność 
chemiczna itp.), których oceny można dokonać laboratoryjnie. 
Szczególną uwagę w przypadku ścianki z bloczków betonu komórkowego należy zwrócić na następujące 
elementy:  

 Spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami nie mogą być większe niż 3 mm; 
 Ściany muszą być przewiązane wiązaniem murarskim;  
 Bloczki znajdujące się na krawędziach ścian (otworów) muszą mieć długość min.115 mm; 
 Spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać min. 100 mm;   
Pozostałe wymagania jakim powinny odpowiadać poszczególne elementy użyte do wykonania systemowych 
ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego oraz warunki wykonania ścian działowych – zawarte 
zostały w wytycznych i instrukcjach producenta systemu dlatego wszelkie prace wykonywane w tych 
technologiach powinny być całkowicie zgodne z ww. dokumentacją producenta. Dopuszczalne odchyłki 
pionowe i poziome dla gotowych ścian działowych podano poniżej 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 
Należy stosować wyroby firm, które produkują kompletny system materiałów potrzebny do ocieplania ścian od 
wewnątrz bloczkami gazobetonowymi oraz murowania ścian działowych o podanych w projekcie grubościach. 
Dotyczy to bloczków ściennych, zapraw dla ścian wewnętrznych i zewnętrznych, nadproży, oraz wszystkich 
potrzebnych elementów na etapie budowy. 

2.1 Płyty gazobetonowe  
Mineralne płyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego. Ich gęstość wynosi do 

115 kg/m3,  

opis elementu szer.  

[mm] 

dł. x wys.  

[mm] 

liczba  
elem.  

na palecie 

[szt.] 

średnia  
wydajność 

z palety  

[m2] 

zużycie 
płyt  

[szt./m2] 

zużycie  
zaprawy1)  

[kg/m2] 

górna  
granica  
gęstości  

[kg/m3] 

współ.  
przewo- 

dzenia  

ciepła λ10, 
dry   
[W/(mK)] 

opór  
cieplny R 

[m2K/W] 

Płyta z bet. 
komórkowego 

50 

600 x 390 

144 33,7 

4,27 

3,6   
(klejenie)  

lub 
4 (szpach- 
lowanie) 

115 0,042 

1,16 

60 120 28,08 1,4 

80 90 21,06 1,86 

100 72 16,85 2,33 

120 60 14,04 2,79 

140 48 11,23 3,26 

160 42 9,83 3,72 

180 36 8,42 4,19 

200 36 8,42 4,65 

 
 
Parametry techniczne płyt z bet. komórkowego  

Gęstość objętościowa, ρ [kg/m3] 
 Współczynnik przewodzenia ciepła, λ10,dry [W/(mK)] 
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Współczynnik oporu dyfuzyjnego, μ 3 
Reakcja na ogień klasa A1 
Sorpcja [%-masy] ≤ 6 
Absorpcja wody 

   krótki kontakt z wodą, WP [kg/m²] 2 
   długi kontakt z wodą, WPL [kg/m²] 3 

 
Bloczki podstawowe produkowane są z gładką i z profilowaną powierzchnią czołową na pióro i wpust, bloczki 
uzupełniające - tylko z gładką powierzchnią czołową. 
Oznaczenie bloczków składa się z symbolu PP, klasy i odmiany betonu komórkowego oraz litery (liter) 
określających ukształtowanie powierzchni bocznych. 
Symbol PP oznacza bloczki o dużej dokładności, do murowania na cienkie spoiny, towarzysząca temu 
symbolowi liczba - klasa betonu - oznacza 0,8 średniej wytrzymałości na ściskanie (MPa) bloczków w stanie 
powietrzno-suchym (0,95 wytrzymałości kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreską ukośną - 
górną granicę gęstości objętościowej w stanie suchym. 
Jako dodatkowe oznaczenie bloczków, uwzględniając ukształtowanie powierzchni bocznej, stosuje się: S - pióro 
i wpust; GT - powierzchnia płaska z uchwytem montażowym; S+GT - pióro i wpust z uchwytem montażowym; 
bez oznaczenia literowego - powierzchnia płaska. 
Podstawowy asortyment bloczków ściennych stanowią klasy betonu i odpowiadające im odmiany: PP1,5/0,35 , 
PP2,0/0,40 , PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60. 
Do zewnętrznych ścian konstrukcyjnych w części nadziemnej budynku stosowane są zwykle bloczki PP2 lub 
PP3, a do wewnętrznych ścian konstrukcyjnych oraz ścian piwnic - PP4. 
Do zewnętrznych ścian wypełniających stosowane są zwykle bloczki PP1,5 i PP2. 
Bloczki uzupełniające, stosowane w przypadku, kiedy wysokość kondygnacji w świetle nie jest wielokrotnością 
200 mm, mają długość 599 mm, wysokość 99 mm i szerokość 200, 240, 300, 365 i 400 mm i produkowane są z 
betonu komórkowego PP4/0.6. Bloczki te mają gładkie powierzchnie czołowe. 

2.2 Nadproża  
Można zastosować dwa rodzaje elementów zbrojonych do wykonywania nadproży: 

 belki nadprożowe YN stanowiące samodzielnie pracujące elementy konstrukcyjne, 
 prefabrykaty zbrojone YF do wykonywania nadproży zespolonych, w których prefabrykaty te 

współpracują z ułożonym na nich murem. 
 Trzecim rodzajem nadproży są nadproża z betonu zwykłego, wykonywane w kształtkach U. 

Belki nadprożowe produkowane są z betonu komórkowego klasy PP4 i zbrojone siatkami zgrzewanymi ze stali 
BSt 500 G. 
Siatki zbrojenia zabezpieczone są przed korozją. 
Prefabrykaty zbrojone   do nadproży zespolonych produkowane są również z betonu komórkowego  klasy PP4 
ze zbrojeniem w postaci drabinek z prętów ze stali BSt 500G. Długość prefabrykatów wynosi od 1000 mm do 
3000 mm, szerokość 115 i 175 mm a wysokość przekroju - 124 mm. 
Drabinki zbrojeniowe zabezpieczone są przed korozją, analogicznie jak siatki zbrojeniowe belek 
nadprożowych. 

2.3 Elementy dodatkowe  
Dodatkowymi elementami produkowanymi z betonu komórkowego PP4/0,6, przeznaczonymi do ścian z 
bloczków są: 

 płytki z warstwą wełny mineralnej do osłony od zewnątrz wieńca żelbetowego w ścianie zewnętrznej - 
o wymiarach: długość - 599 mm, wysokość: 160, 200, 240, 280, 300 i 360 mm - odpowiednio do 
grubości stropu, grubość - 50, 75 i 100 mm, grubość wełny mineralnej - 40 mm; 

 kształtki U do wykonywania nadproży, warstwy betonu zwykłego pod stropami wielkopłytowymi oraz 
pod stropami na belkach drewnianych i stalowych, a także do formowania słupków żelbetowych w 
filarach - o wymiarach: długość - 599 i 499 mm, wysokość -199 i 249 mm, szerokość - 240, 300, 365 i 
400 mm; 

 bloczki do ścianek działowych o długości 599 mm, wysokości 199 mm i 399 mm, szerokości 115 mm, z 
gładkimi powierzchniami czołowymi. 
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2.4 Zaprawa murarska. 

 Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawę murarską do bloczków z betonu 
komórkowego. Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodą na 
placu budowy. 

 Wytrzymałość na ściskanie zaprawy murarskiej, badana w ITB na połówkach beleczek 40 x 40 x 160 mm 
obciążanych na całej powierzchni, wynosi: 

 po 7 dniach - 5,2 MPa 
 po 17 dniach - 9,3 MPa 
 po 43 dniach - 15,0 MPa 

2.5 Woda. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.6 Wzmocnienie ścian działowych. 
Do wzmocnienia ścian działowych należy zastosować dwa pręty #8 zatopione w zaprawie w bruzdach 
bloczków. 
Lub siatką do zbrojenia wypraw elewacyjnych z włókna szklanego. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego 
przez Inżyniera. 

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria: 
— Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych 

kształtów, 
 Piła widiowa – do cięcia bloczków, 
 Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne, 
 Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloczków: 40; 36,5; 30; 24; 

20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm, 
 Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 0,35 

i 0,4, 
 Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 0,5, 
 Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków gazobetonowych. 
 Łącznik do ścian działowych – do łączenia ścian działowych ze ścianami konstrukcyjnymi, 
 Zbrojenie do spoin wspornych. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
Materiały powinny być dostarczane na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. 
Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich 
stabilność. 
Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie. 
Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być 
przyczyną uszkodzenia wyrobów. 
W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w 
taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1 Uwagi ogólne. 
Prace murarskie z bloczków z betonu komórkowego powinny być wykonywane przez brygady składające się z 
trzech osób, z których pierwsza przygotowuje zaprawę i szlifuje kolejne warstwy muru, druga rozprowadza 
zaprawę i układa bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina. Innym wariantem organizacji prac jest 
brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na różnych ścianach, natomiast piąta osoba 
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zajmuje się transportem, przycinaniem bloczków i przygotowaniem zaprawy. Dużym ułatwieniem prac jest 
stosowanie piły taśmowej do obróbki bloczków gazobetonowych pozwalającej na szybkie i precyzyjne 
docinanie bloczków. W takim przypadku możliwe jest, aby jeden pracownik przycinał bloczki dla kilku brygad 
murarskich. 
Zaprawa powinna być dostarczana na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. W celu 
przygotowania zaprawy do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą , w proporcjach jak 
pokazano na opakowaniu, i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolno 
obrotowej. Po wymieszaniu zaprawę odstawia się na 3 minuty i następnie ponownie miesza. Do tak 
przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody ani dosypywać suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku 
zgęstnienia zaprawy można ją jedynie ponownie wymieszać. Podczas murowania w wysokich temperaturach 
wiadro z zaprawą należy ustawiać w cieniu lub osłaniać przed działaniem promieni słonecznych. 
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 0C należy postępować zgodnie z 
zaleceniami podanymi poniżej. 

5.2 Pierwsza warstwa muru. 
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy 
narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. W 
przypadku występowania większych różnic podłoże (fundament, strop) musi zostać wyrównane. 
Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej o stosunku objętościowym cementu do piasku 
1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od 
ustawienia pojedynczych bloczków w narożnikach ścian, piórami zwróconymi na zewnątrz budynku. Takie 
ustawienie bloczków eliminuje powstawanie w narożnikach bruzd wymagających wypełnienia zaprawą 
naprawczą. Pióra można natomiast stosunkowo łatwo usunąć za pomocą szlifowania lub lepiej strugania. Jako 
pierwszy powinien być ustawiony bloczek w narożniku najwyżej położonym. 
Długość ścian budynku przeważnie nie jest wielokrotnością długości bloczka i dlatego zachodzi konieczność 
uzupełnienia jej bloczkami dociętymi. Do cięcia bloczków stosuje się piłę taśmową, lub piłę widiową oraz 
prowadnicę kątową. 
Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie 
bloczków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu 
bloczków narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. Podczas uzupełniania 
pierwszej warstwy zaleca się kontrolowanie wysokości co czwartego lub piątego bloczka za pomocą niwelatora, 
gdyż kontrola poziomicą może okazać się niewystarczająca. 
Przy wmurowywaniu bloczka przyciętego, zaprawę nanosi się na jego dolną powierzchnię oraz czoło, które 
będzie dostawione do wpustów wmurowanego wcześniej bloczka pełnego. 
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 
2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 
W ścianach nadziemia wysuniętych poza lico fundamentu o więcej niż 50 milimetrów, pierwsza warstwa 
bloczków ułożonych na zaprawie cementowej może przechylać się na zewnątrz budynku. Aby temu zapobiec 
poszczególne bloczki klinuje się za pomocą klinów drewnianych do czasu związania zaprawy cementowej. Po 
stwardnieniu zaprawy kliny należy usunąć. 

5.3 Kolejne warstwy muru. 
Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków należy 
przeszlifować w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania płaszczyzny poziomej. 
Służy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczków odmian 0,35 i 0,4 lub strug - w przypadku odmian 
0,5 i 0,6. 
Następnie, po starannym usunięciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia się bloczki narożne, 
rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupełnia bloczki. 
Nie jest wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. ich "wyciąganie", lecz systematyczne 
murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. 
Zaprawę nakłada się na powierzchnię wmurowanych bloczków przy pomocy kielni o szerokości równej 
szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana krawędź kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej 
grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 3 m, aby 
zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. 
Po wymurowaniu dwóch pierwszych warstw bloczków w ścianach zewnętrznych kondygnacji przyziemia tj. na 
wysokości 0,4 m, na całym obrysie budynku zaleca się wykonanie izolacji poziomej z folii, w celu uniknięcia 
zawilgocenia murów od odbitej wody opadowej. Wykonuje się to w sposób następujący: 

 po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza się na niej zaprawę , 
 na zaprawie układa się folię o szerokości równej szerokości bloczków, 
 na folię ponownie nakłada się zaprawę, 
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 na zaprawie muruje się kolejną warstwę bloczków. 
 Mury z bloczków z piórem i wpustem wykonuje się w zasadzie bez wypełniania zaprawą spoin 

pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w 
których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do nich między innymi: 

 naroża ścian, w których powierzchnia  czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloczka, 
 spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany. 

W murach wykonywanych z bloczków z gładkimi powierzchniami czołowymi spoiny pionowe muszą być 
wypełniane zaprawą. Sytuacja taka najczęściej występuje przy wykonywaniu ścian piwnic oraz w budynkach 
realizowanych na terenach objętych eksploatacją górniczą. 
Przy układaniu kolejnych warstw muru, należy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w poszczególnych 
warstwach mijały się o co najmniej 80 mm. Docięte fragmenty bloczka układane przy zakończeniach ściany - np. 
na krawędzi otworu - nie mogą być krótsze niż 115 mm. 
Kolejne warstwy muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy. W trakcie wznoszenia ścian 
konstrukcyjnych należy pamiętać o wmurowaniu łączników do łączenia później murowanych ścian działowych. 
Łączniki te należy zagłębić do połowy ich długości oraz, ze względów bezpieczeństwa, przygiąć do dołu. 

5.4 Ściany w strefie otworów. 
W ścianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciążeń pionowych, 
powodująca złożony stan naprężeń - powstają naprężenia ścinające w narożach oraz rozciągające nad i pod 
otworami. 
W strefach podokiennych należy umieszczać zbrojenie poziome układane w najwyższej spoinie. Można 
stosować firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub pręty ze stali żebrowanej o średnicy 2 Ø  6 (8) mm. 
Zbrojenie to należy przedłużać co najmniej 0,5 m poza krawędź otworów; przy filarach o małej szerokości 
można stosować zbrojenie ciągłe lub łączone na zakład. Zbrojenie firmowe wykonane ze stali nierdzewnej o 
małej średnicy, można umieszczać bezpośrednio w spoinie. W przypadku stosowania prętów ze stali 
żebrowanej należy wykonać rylcem odpowiednie rowki, w których po ich wypełnieniu zaprawą cementową 
umieszcza się pręty i muruje następną warstwę. 
Filary międzyokienne lub międzydrzwiowe o małej szerokości, nie większej niż długość jednego bloczka tj. 600 
mm, należy murować bez spoin pionowych stosując całe bloczki przycięte z długości na odpowiedni wymiar. 
Przy szerokościach filarów większych od 600 mm, wykonywać należy tradycyjne wiązanie muru z 
zachowaniem minimalnych odległości między spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosować mur ze spoinami 
pionowymi wypełnionymi zaprawą i docięte fragmenty bloczków o długościach nie mniejszych od 200 mm. W 
warstwie znajdującej się bezpośrednio pod nadprożem, przy krawędzi filarów, jako bezpośrednią podporę 
nadproża zaleca się stosować bloczki o długości nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montażowego. Przy 
stosowaniu bloczków lub ich fragmentów z uchwytem montażowym należy warstwę najwyższą ułożyć w 
pozycji odwróconej - uchwytem do dołu tak, aby podporę nadproża stanowił pełny fragment bloczka. 
Otwory przekrywa się nadprożami przenoszącymi obciążenia działające w ścianie (ze stropów, ciężar muru) na 
filary międzyotworowe lub pełne odcinki ścian. 
 
5.5 Wzmocnienie ścianek działowych. 
W celu wzmocnienia ścian działowych z bloczków gazobetonowych grubości 12cm należy w przedostatniej 
warstwie bloczków wykonać rylcem bruzdę na długość pręta i umieścić w niej 2 pręty żebrowane #8. Starannie 
usunąć pył powstały na skutek bruzdowania, dzięki czemu zaprawa będzie miała lepszą przyczepność do 
bloczków. Rowki należy wypełnić zaprawą cementową a następnie umieścić w nich wcześniej przycięte pręty. 
Przed przystąpieniem do dalszego murowania usunąć nadmiar zaprawy, oczyścić powierzchnię bloczków i 
nanosić zaprawę klejącą.  

5.6 Murowanie w warunkach zimowych. 
Z bloczków z betonu komórkowego można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5 °C, 
po spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może podjąć kierownik 
budowy lub inspektor nadzoru, który jest w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi 
pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. 
Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Oznacza to, że bloczki nie 
mogą znajdować się w temperaturze niższej niż –2 °C przez okres dłuższy niż 24 godziny i dlatego też zaleca się 
je przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej. 
Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosować specjalną zaprawę "zimową". Pozwala ona 
murować w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadających okresowo do –6 °C. Dokładny, 
szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu 
umieszczanych na opakowaniach lub załączanych do wyrobu. Przed przystąpieniem do murowania należy 
sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się przez 
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poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie 
spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować. 
Prac murarskich nie można prowadzić: 

 przy temperaturze niższej niż –6 °C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura otoczenia 
muru przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2 °C, 

 na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze, 
która jest niższa niż –2 °C, 

 podczas opadów atmosferycznych.  
Świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z brezentu czy mat ze słomy przed zbyt szybkim jego 
wychłodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub działaniem 
silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur 
powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń poziomych. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1. Bloczki gazobetonowe. 
Przy odbiorze bloczków gazobetonowych należy przeprowadzić na budowie: 

 Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i innymi wymaganiami 

 Próby, o których mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnętrzne - przez oględziny, cechy  
fizyczne – badania laboratoryjne (jeśli nie jest możliwe określenie jakości bloczków przez próbę 
doraźną przez oględziny). 

Wymagania jakim powinny odpowiadać bloczki z betonu komórkowego podano w tablicy: 
 

Lp Właściwości Wymagania 
1 Dopuszczalne wady kształtu  

odchylenie od kąta prostego sąsiednich 
powierzchni (nieprostopadłościenność) 

 1,0 mm 

odchylenie powierzchni od płaszczyzny  1,0 mm 
2 Dopuszczalne uszkodzenia:  

uszkodzenia powierzchni 
(odbicia, odpryski) 

nie więcej niż 1 szt.  
o pow.  1000 mm2 

uszkodzenia krawędzi 
oraz pióra i wpustu 

nie więcej niż 1 szt. o szerokości 
 20 mm i długości  50 mm 

rysy, pęknięcia technologiczne na 
powierzchniach zewnętrznych 

nie więcej niż 1 szt. o szerokości  
 0,5 mm i długości  50 mm 

ogółem uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej  
 6,5 % ilości elementów w palecie 

3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów:  
długość   1,5 mm 
wysokość   1,0 mm 

szerokość   1,5 mm 
wymiary pióra i wpustu 
oraz wgłębień-uchwytów 

  1,0 mm 

grubość elementów „U”   1,5 mm 
 

6.2. Zaprawy. 
W przypadku gotowych zapraw należy kontrolować je z wymaganiami podanymi przez producenta. 
 
6.3 Dopuszczalne odchyłki. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloczków  nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy: 
 

Lp Rodzaj odchyłki 
Wartość odchyłki 
dopuszczalnej [mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:  
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na długości 1m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

3 
10 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości 1m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
3 
5 

15 
3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej 

warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 

1 
10 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej 
warstwy muru pod stropem: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 

1 
10 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 
na długości 1m 
na długości całej ściany 

 
 

3 
- 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o 
wymiarach: 

 

do 100 cm szerokość 
wysokość 

+  5, -3 
+10, -5 

powyżej 100 cm szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+10, -5 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Mury z bloczków gazobetonowych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobatą Techniczną AT-15-2700/2001 oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się przed 
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów 
(zgodność z projektem). Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloczków gazobetonowych nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy powyżej p. 6.3. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

— Zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

— Wykonanie ścian, 

— Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

— Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia. 
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10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady 
1990. 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 
ST-05 

  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w 
Specyfikacji technicznej ogólnej – ST-00,  punkt 1, podpunkt 1.1 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji i elementów drewnianych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem konstrukcji i elementów drewnianych, wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- impregnacja drewna, 
- wykonanie i montaż więźby dachowej, 
- przedłużenie okapów, 
- wykonanie izolacji elementów drewnianych znajdujących się w murze lub stykające się z nim, 
- montaż łat i kontrłat, 
- wykonanie podbitki z desek struganych, 
- wykonanie nawiewów wentylacyjnych w podbitce, 
- nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – podbitki, okapy, szczyty itp. 
- pozostałe prace pomocnicze. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem więźby dachowej oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, inwentaryzacją 
obiektu, SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Drewno 
Na więźbę stosować drewno sosnowe. Tarcica bez sęków. 
Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi układzie włókien i 
możliwie małej liczbie sęków. 
Drewno klasy C-35. 
Wilgotność 10-15%. 
Krzywizna podłużna 
- płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
- boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
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Wichrowatość 6% szerokości. 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.3. Tarcica 
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
- dla łat o grubości do 50 mm: 
w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
 w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
- dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
 w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
 w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i – 
2mm. 
2.4. Łączniki 
2.4.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.4.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.4.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.4.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.4.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.5. Impregnaty do drewna 
Wszystkie elementy drewniane powlekać trzykrotnie preparatem Intox – S o działaniu przeciw grzybom i 
owadom oraz trzykrotnie preparatem Fobos lub Amarwin o działaniu przeciwogniowym do granic NRO, 
zgodnie z instrukcją użycia tych preparatów. 
Dopuszcza się użycie innych materiałów posiadających odpowiednie atesty i właściwości. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
Należy stosować środki: 
- środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
- środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
- środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
2.6. Powłoki końcowe do drewna 
Nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – podbitki, szczyty, okapy, 
ogrodzenie itp. Stosować można barwne lakiery, bejce, bejcolakiery. 
2.7. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.7.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. 
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2.7.2. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób 
aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza 
od 20 cm. 
2.7.3. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
2.8. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika 
budowy. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do 
wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- piłami tarczowymi do przycinania elementów konstrukcyjnych, 
- rusztowaniem do wykonywania więźby na wysokości, 
- żurawiem do transportu pionowego materiałów, 
- sprzętem pomocniczym. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.2. Więźba dachowa 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub 
ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 
0,5 mm. 
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek lub krokwi: 
 do 2 cm w osiach rozstawu belek 
 do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
– w długości elementu do 20 mm 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
– w wysokości do 10 mm. 
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwą papy. 
5.3. Okapy, ściany szczytowe 
5.3.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 
5.3.2. Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. 
Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 
5.3.3. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony. 
5.4. Praca na wysokości 
Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy posiadają na to zezwolenie od lekarza. 
Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać pasy bezpieczeństwa. 
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Pomostów rusztowania nie wolno przeciążać. Na rusztowaniach wolno wykonywać wyłącznie końcowe 
pasowanie elementów konstrukcyjnych. 
5.5. Impregnacja 
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych, 
szkodników biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną z dopuszczonych metod impregnacji: 
- smarowanie, 
- natrysk, 
- krótkotrwałe moczenie, 
- głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała. 
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. 
Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, osiadać rękawice i 
maski. 
5.6. Praca piłą tarczową 
Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy piła jest sprawna. Należy sprawdzić śruby i 
nakrętki, uziemienie silnika, prawidłowe założenie wszystkich osłon, stan smarowania. 
5.7. Złącza 
Złącza elementów więźby dachowej wg rysunków konstrukcyjnych. Połączenia i rozmieszczenie łączników wg 
podanych w projekcie zasad. Niewłaściwe rozmieszczenie łączników może być przyczyną pękania drewna 
(katastrofy budowlanej). 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- zgodność wykonania z projektem, 
- stateczność układu, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- połączeń elementów, 
- prawidłowość wykonania detali, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiaru są: 
- 1 m3 wykonanej więźby dachowej, 
- 1 m2 wykonanej powierzchni. 
 
8. Odbiory robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- montaż elementów konstrukcyjnych, 
- impregnacje, 
- przybicie łat i kontrłat, 
- wykonanie ścian szczytowych, 
- wykonanie podbitek okapów, 
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- badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10. Przepisy i dokumenty związane 
- PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
- PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
- PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
- PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze 
zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001. 
- PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
- PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy. 
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
- PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 
- PN-D-01012 Tarcica. Wady. 
- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia. 
- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia i symbole. 
- PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku 
biologicznego. Postanowienia ogólne. 
- PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku 
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego. 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

POKRYCIE DACHÓWKĄ 
ST-06 

  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w 
Specyfikacji technicznej ogólnej – ST-00,  punkt 1, podpunkt 1.1 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych z dachówek 
ceramicznych i cementowych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania pokryć oraz ich 
odbiorów. 
1.3. Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST „Wymagania ogólne"  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót pokrywczych z dachówek 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST „Wymagania ogólne" . 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
(SST). 
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1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
45261210-9, 45261211-6 
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne"  
Materiały stosowane do wykonywania robót pokrywczych dachówką ceramiczną i cementową będące w myśl 
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 
z późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny 
mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

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

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany", albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 

produkcji. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu dachówką powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Materiały podstawowe: 
- dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać wymagania określone 

w PN-EN 1304:2007, 
- dachówki oraz kształtki dachowe cementowe, które powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-

EN 490:2006 i PN-EN 490:2006/A1:2007. 
Materiały pomocnicze: 
- uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 
- gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 
- drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat - powinien być ocynkowany, miękki, o 

średnicy 1,0-1,6mm, 
- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i 

listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, 
- zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w dokumentacji projektowej, zgodnie z 

PN-EN 998-1:2010 lub PN-EN 998-2:2010. 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta 

dachówek i odpowiadające wymaganiom odpowiednich dokumentów odniesienia (PN bądź aprobat 
technicznych). 
2.3. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką 
Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do wyrobów 
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. 

Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, 
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód 
opadowych. 

Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny 
być składowane na paletach. 

 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
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Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 
dachówką. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca 
się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie 
transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką 
Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót 
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty 
pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 
- deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 
- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 
- wykonanie kominów i nasad kominowych, 
- otynkowanie lub spoinowanie kominów, 
- osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez pokrycie 

dachowe, nieosadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w 
trakcie wykonywania robót pokrywczych, 

- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, 
masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 

5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych 
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi 
nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek są następujące: 
- pochylenie płaszczyzny podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub 

cementowych powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodne z wymaganiami normy PN-B-
02361:2010, 

- łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój 38x50mm; (wymiary te mogą być inne, jeżeli 
wynikać to będzie z obliczeń statycznych), 

- łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20mm (58x50mm), 
- łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny 

znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników lub 
uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2mm na długość 1 metra i 30mm na całej długości 
dachu, 

- w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32mm do 38mm 
w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty 
okapowej, 
- wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 

- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa 
(wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach - deski łączone na styk, 

- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę 
środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, 
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- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne, 
- podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 

- w podkładzie z łat powinny być osadzone uchwyty do zawieszania rynien oraz usztywnione krawędzie 
zewnętrzne, 

- płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną na 
co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 
10mm w kierunku równoległym do spadku. 

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury 
powietrza. 

Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy 
temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie 
powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 

5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 
— Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
— Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek 

powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2mm na 
długości 1 metra i 30mm na całej długości rzędu. 

— Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać 
odchyleń od linii sznura większych niż ±10mm. 

— Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 
8cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory 
powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym 
przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być 
uszczelnione od strony zewnętrznej. 

— Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie 
powinny przekraczać ±10mm. 

— Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego 
rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowo-tytanowej bądź 
cynkowej. 

— Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60cm, 
zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 

— Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych, 
masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z: 

— - PN-B-10245:1961. 
5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 
5.6.1. Wymagania ogólne pokrycia dachówką ceramiczną 
Krycie dachu dachówką ceramiczną może być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w: 
- PN-B-10241:1971 dla krycia dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub 

łuskę), holenderką ora z zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką), 
Uwaga 

Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-B-10241:1971 do ich uszczelniania można stosować również 
inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w 
konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób 
uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką. 

5.6.2. Wymagania szczegółowe dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz zakładkową 
ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) - wg PN-71/B-10241 
Zabezpieczenie dachówek na okapach 

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i 
pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 
20cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi 
wbitymi w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, 
końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej 
lub cementowo-wapiennej. 
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W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego. 
Równość powierzchni pokrycia 

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3m, przyłożona na każdym rzędzie 
dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5mm 
dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki 
zakładkowej ciągnionej i marsylki. Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się równości 
powierzchni pokrycia. 

Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 
— Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i marsylką 

styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół 
szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1cm przy kryciu karpiówką i 
±5cm przy kryciu dachówką zakładkową ciągnioną oraz marsylką. 

— Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie prostopadłe do 
okapu. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1cm na 1 metrze długości i 3cm na całej 
długości pasa. 

Wielkość zakładów 
Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej 
ułożone rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 
- karpiówki układanej pojedynczo 11-17cm, 
- karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez 

zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki 
zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z 
przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na 
długości 32-33cm), 

- karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie i dwa 
najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw dachówek zawieszonych 
łącznie, jak przy kryciu w koronkę), 

- holenderki 7-13cm, 
- zakładkowej ciągnionej 7-10cm, 
- zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7cm. 

Zamocowanie dachówek do łat 
Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 

- w strefach 2 i 3 obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 co piąta lub co szósta dachówka w 
rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty, 

- w strefie 1 obciążenia wiatrem tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej 
panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach 2 i 3. 

Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w: 
- dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną 

(opisać wymagania) 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu. 
6.2.1. Kontrola jakości materiałów 
Kontrolę jakości materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez 
producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
6.2.2. Badania prawidłowości łacenia 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
- przekroju i rozstawu łat, 
- poziomu łat, 
- zamocowania łat. 

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1cm. Sprawdzenie 
poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o długości 3m z 
poziomnicą. 
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Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania 
łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 

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

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i instrukcji producenta 
systemu pokrywczego. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podkładu, 
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 
robót. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
6.4.2. Opis badań 
Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub drutu 

napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z 
podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej 
połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej 
specyfikacji.  

.Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, a w 
przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru 
przeprowadzonego z dokładnością do 5mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania 
określone w niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić wzrokowo, badając czy 
zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie 
się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 

Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać 
przez 10min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i 
jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie 
przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich 
odszukanie po wyschnięciu pokrycia.  
Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy zostały 
zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny i za pomocą 
pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3m i pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5mm, stwierdzając czy zostały zachowane 
wymagania określone w niniejszej specyfikacji.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez porównanie ich 
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz 
przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w niniejszej specyfikacji. 
.Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić przez porównanie ich 
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
.Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się 
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań powinny być porównane z 
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
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7. Obmiar robót 
Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania 
powierzchni niepokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o 
ile każda z nich jest mniejsza niż 1,0m2. 

Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z 
płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 

Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub 
powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem 
układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla 
podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie 
zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na 
przystąpienie do układania pokrycia. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę 
przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót (pkt. 8.4.). 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

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

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

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

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia dachówką z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji 
technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają trwałości i 
szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 

odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 

9. Rozliczenie robót 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne"  
Rozliczenie robót pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Normy 
1. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: 

Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru. 

2. PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. 

3. PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze - Krycie dachówką ceramiczną -
Wymagania i badania przy odbiorze. 

4. PN-B-10243-1963 Roboty pokrywcze dachówką cementową - Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

5. PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej - Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

6. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, 
przechowywanie i transport. 

7. PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, 
przechowywanie i transport. 

8. PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: 
Zaprawa tynkarska (oryg.). 

9. PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: 
Zaprawa murarska (oryg.). 
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10. PN-EN 490:2006 Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć 
dachowych i okładzin ściennych - Charakterystyka 
wyrobu. 

11. PN-EN 490:2006/A1:2007 Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć 
dachowych i okładzin ściennych - Charakterystyka 
wyrobu. 

12. PN-EN 1304:2007 Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne - Definicje i 
specyfikacja wyrobów. 

10.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 

późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 

935). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). 
10.3. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

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

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

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

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

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

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

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

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 rok. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część C - Zabezpieczenia i izolacje, 

zeszyt 1 „Pokrycia dachowe", wydanie ITB - 2009 rok. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 3 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  
OBRÓBKI BLACHARSKIE 

ST - 07 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w 
Specyfikacji technicznej ogólnej – ST-00,  punkt 1, podpunkt 1.1 
Kod CPV: 45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
Kod CPV: 45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 
 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi  
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek 
blacharskich przy użyciu materiałów i systemów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat  
technicznych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest 
profesjonalną, wykwalifikowaną firmą budowlaną i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo 
zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia 
brak wiedzy technicznej. 
 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

— Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
— Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
— Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, 
— na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

W ramach niniejszej inwestycji należy wykonać:  
— Obróbki i opierzenia blacharskie – z blach wykończeniowych tytanowo-cynkowych, łączenie na rąbek 

stojący (bez używania łączników), zakończenia wyoblone.  
— Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej. 

 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów  
i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Sprzęt do wykonywania robót blacharskich 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich Wykonawca powinien korzystać z: 

 elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkrętarki,  
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 nożyce do cięcia blach,  
 młotek gumowy, młotek drewniany,  
 nóż blacharski,  
 kleszcze blacharskie,  
 giętarka do blach,  
 szczypce techniczne,  
 palnik gazowy z butlą gazową, 
 lutownica,  
 pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem,  
 rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, 
 przyścienny wyciąg budowlany. 

 
4. Transport 

Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Transport i składowanie materiałów 
Elementy prefabrykowane obróbek blacharskich można przewozić dowolnymi środkami transportu  
w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.  
Blacha powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu 
powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać 
bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne  
na działanie wiatru. Unikać należy: 
 przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
 składowania na wilgotnym podłożu, 
 przekroczenia punktu rosy, 
 transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
 zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 

 
5. Wykonanie robót 

Roboty blacharskie z można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót 
nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać  
o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 
umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 

5.1. Rynny i rury 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Rynny powinny być: 
 wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe,  
 łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  
 mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
 rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
Rury spustowe powinny być: 
 wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe, 
 łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 

40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
 mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 

wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
 rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej   
 na głębokość kielicha. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 
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być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe z 
blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur 
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B/94701:1999 i PN-B/94702:1999. Rynny dachowe i 
elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999. 
 
5.2. Obróbki blacharskie dachu 

Roboty blacharskie mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C, a w 
przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robot nie wolno wykonywać na 
oblodzonych podłożach blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu (stosować izolacje np. z 
papy), tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym 
związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę 
asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich. 
Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło nacięcie blachy lub 
odpryśniecie powłoki zabezpieczającej blachy. 
Każde zabezpieczenie jest zakończone zębem okapowym (kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z 
pokryciem zależne są od rodzaju pokrycia, w każdym przypadku jednak powinny one zapewniać szczelność 
pokrycia. Bardzo ważne jest również prawidłowe umocowanie obróbek do murów zwykłych i bez spoinowych. 
Pod blachą powinna być ułożona warstwa papy izolacyjnej w celu oddzielenia warstwy cynku od zaprawy. 
Mury attyk powinny być z wierzchu pokryte pasem blachy łączonej na rąbki leżące, przy czym mury pośrednie  
(w środku budynku) kryje się blachą ze spadkami na obie strony, szczytowe zaś na jedna stronę. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Zakład obróbek wykonać na szerokość zgodną z zaleceniami producenta obróbek. 
Wysokość od dolnej krawędzi obróbki blacharskiej attyki do listwy wykończeniowej na ścianie minimalnie  
8 cm. Odległość okapnika obróbki blacharskiej attyki od ściany minimalnie 4 cm. 
 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z ST i dokumentacją projektową. Badania jakości robót podczas 
budowy obejmują: 
 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu 

wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. 

 Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. 
 Sprawdzenie materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych 
przez ITB. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania 
takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od 
linii prostej itp. 

 Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia  
i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 

 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami normowymi, 
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 

— w odniesieniu do prac zanikających (kontrola i odbiór częściowy) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 

— w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 

Kontrola częściowa i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych 
robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz 
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
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7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Jednostką obmiaru jest 

 1 m2 wykonanych obróbek,  
 mb rynien i rur spustowych. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej.  
Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy  
lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

— podkładu, 
— jakości zastosowanych materiałów, 
— dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
— szczelności połączeń. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru 
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych (wpusty dachowe) stanowią następujące dokumenty: 

— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
— dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów obróbek, 
— zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
— protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: zestawienie wyników kontroli  

i odbiorów częściowych, jak również końcowych, 
— stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki blacharskie nie powinny 
być odebrane.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, należy 

obniżyć cenę za wykonane prace, 
 w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki w miejscach, w których 

nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać. 
 
 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem. 
 

10. Przepisy związane 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-84/H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.  
 
Umowa, warunki Umowy. 
Dokumentacja projektowa. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  

WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH 
WEWNĘTRZNYCH l ZEWNĘTRZNYCH   

ST - 08 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w 
Specyfikacji technicznej ogólnej – ST-00,  punkt 1, podpunkt 1.1 
Nr CPV  45410000-4 Tynkowanie 
Tynki w pomieszczeniach cementowo wapienne z gotowych zapraw. Tynki zewnętrzne mineralne lub akrylowe 
barwione (lub malowane). 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1. 1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
- Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte 
zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
- Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania 
powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze". 
- Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1. 1. 
- Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70 /B-10100 p. 
3.3.2. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określonymi w ST  „Wymagania 
ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" 
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
2.4. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a 
w szczególności: 
- nie 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. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
•  Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
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•  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. 
w okresie ok. 3 godzin. 
•  Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
•  Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 ;1997 
„Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
•  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w Specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne"  
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne"  
4.2. Transport materiałów 
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i 
wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane 
można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne"  
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy 
po zakończeniu stanu surowego. 
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. 
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur". 
- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą 
benzynową. 
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- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

— Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
— wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 

4 normy PN-70/B-10100. 
— Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 

zgodne z normą PN-70/B-10100. 
— Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 
— Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
— Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
— Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
— Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 

zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 
1:1:2. 

 
6. Ko0ntrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny 
umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów 
oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z 
powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" . 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 
kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
8.4. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, 
pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 
tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 likwidację stanowiska roboczego. 
  

 
10. Przepisy związane  
Normy 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
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PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000    (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 
systemami zapewnienia jakości. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", 
wydanie ITB - 2003 rok. 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY MALARSKIE 
ST-09 

 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla zadania określonego w pkt. 1.1 Warunków Ogólnych. 
Numer CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją stanowią roboty malarskie w 

pomieszczeniach wewnątrz budynku oraz malowanie elementów drewnianych i metalowych.. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określonymi w ST  „Wymagania 
ogólne". 
 
2. Materiały 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany", 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
Woda: 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
UWAGA: Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacjach 
ogólnych. 
 
3. Sprzęt 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 
UWAGA: Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacjach ogólnych. 
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4. Transport 
Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający  
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami i minusowymi temperaturami. 
UWAGA: Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacjach ogólnych. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw 
sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• ułożeniu posadzek z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie: 
• Nowe tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny 

być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

• Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
• Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. 

Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być 
naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

• Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu 
oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 
poniżej 0°C, 
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C 
(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
- Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niż 80%. 
- Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
- Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych 
źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić 
przez zabrudzeniem farbami. 
5.4. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m², 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie BHP. 
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb 
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5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie 
oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
5.6. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach 
żywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. Dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce 
malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 
5.7. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w 
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu. Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach 
rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z 
normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotność tynku, 
• płyt gipsowo-kartonowych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
• elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. 
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Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, 
czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać 
próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru. 
6.2. Badania materiałów 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 
projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej 
powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie.  
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 
0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
powłoki z wzorcem producenta, 
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c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na 
szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku 
oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki 
należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za 
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(Zamawiającego) oraz Wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z 
obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m². 
Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz z ćwierćwałkami) 
oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów.  
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. 
Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach 
kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 
Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię prostokąta, 
opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy przyjmować potrójną 
powierzchnię opisanego prostokąta). 
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych 
średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 
podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy 
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. Odbiór częściowy 
Patrz: Specyfikacje ogólne. 
8.3. Odbiór końcowy 
Patrz: Specyfikacje ogólne. 
UWAGA: Ogólne zasady dotyczące odbioru podano w specyfikacjach ogólnych. 
 
9. Podstawa płatności 
Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
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Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 
uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
- przygotowanie podłoży, 
- próby kolorów, 
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w 
celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
- wykonanie prac malarskich, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych 
elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
UWAGA: Ogólne zasady dotyczące sposobu płatności podano w specyfikacjach ogólnych. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
Normy 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. 
Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki 
malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH  
NA PODŁOGACH l NA ŚCIANACH 

ST-10 
  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w 
Specyfikacji technicznej ogólnej – ST-00,  punkt 1, podpunkt 1.1 
Kod CPV 45430000 Pokrywanie podłóg i ścian 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 
uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
- pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 
- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną 
okładanych elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny 
podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych 
lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST 
Ogólnej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne 
1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, póz. 1133), 
- projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, póz. 2072), 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz 
tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, póz. 29), 
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. 
U. z 2000 r. nr 106, póz. 1126 z późniejszymi zmianami), 
- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych, 
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- dokumentacja powykonawcza. 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzględniać: 
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
- lokalizację i warunki użytkowania, 
- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. W projekcie powinny być zawarte: 
- wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do 
napraw, 
- specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie dokumenty 
odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
- sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu wykończenia, 
-  kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
- wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 
- zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 
ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu 
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych 
powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E^3%. Grupa B l. 
- PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E$6%. Grupa B Ha. 
- PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<Eś10%. Grupa B llb. 
- PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek dla 
których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne. 
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Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań 
laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji 
klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Ogólnej 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 
używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Ogólnej 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
-  roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji pod podłóg owych), 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 
budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem. 
5.3. Wykonanie wykładziny 
Podłoża pod wykładziny 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 
3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłożem - 25 mm 
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- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości 
łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwsku różowej. 
Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku 
nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane 
w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych 
rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, 
miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji 
projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 
polipropylenowym. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z 
masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych 
mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak 
oszczędność kleju. 
Wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 
powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja 
(zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią 
ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
- 50 x 50 mm       -    3 mm 
- 100 x 100 mm     -    4 mm 
- 150 x 150 mm     -    6 mm 
- 200 x 200 mm     -    6 mm 
- 250 x 250 mm     -    8 mm 
- 300 x 300 mm     -    10 mm 
- 400 x 400 mm     -    12 mm.                                                      
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi 
średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą 
płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na 
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szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. 
Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości 
spoin przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm       - około 2 mm 
- od 100 do 200 mm - około 3 mm 
- od 200 do 600 mm - około 4 mm 
- powyżej 600 mm - około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. 
Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy 
do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny 
pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez 
przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą 
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
5.4. Wykonanie okładzin 
Podłoża pod okładzinę Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, 
bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia 
nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty 
na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin 
wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na 
ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 
producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o 
długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
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Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach   
pokrytych   starymi   powłokami   malarskimi,   tynkiem   z  zaprawy  cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej 
i gipsowej marki niższej niż M4. 
Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie 
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa 
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 
usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od 
rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się powierzchnię zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać 
całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 
płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek 
wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć 
się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki 
w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu 
przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu 
płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa 
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w 
zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki 
rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie 
pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułkądo uzyskania 
wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać 
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu 
wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny 
pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
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Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 
pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano ST Ogólnej 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwsku różowych dokonując 
pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w 
trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i 
porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych 
kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 
mm, 
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- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla 
spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i 
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 
powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla 
których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie 
powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku 
drugiego i trzeciego, 
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 6.5.2. Prawidłowo 
wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których 
różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 
mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na 
długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
7.   Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Ogólnej 
7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w 
świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i 
innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 
faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Ogólnej 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 
podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań 
należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio dla wykładzin i dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z 
dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) 
podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentację powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-  protokóły odbioru podłoże, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
wytycznymi podanymi w niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Ogólnej 
9.2.  Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe może być 
dokonana według następujących sposobów: 
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 
określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z 
kosztami zakupu, 
- .wartość pracy sprzętu z narzutami, 
-  koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np- osadzenie elementów wykończeniowych i 
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych 
wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
10.  Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001      Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
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PN-EN 87:1994          Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E< 3%. Grupa B l. 
PN-EN 177:1997        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6 
%. Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10 %. Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997         Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A l. 
PN-EN 186-1:1998       Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A lla.Cz. 1. 
PN-EN 186-2:1998       Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 
PN-EN 187-1:1998       Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa Ali b. Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998       Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2. 
PN-EN 188:1998        Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.  
PN-70/B-10100          Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN IS010545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości 
względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
PN-EN IS010545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru 
współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.  
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.  
PN-EN ISO 10545-10:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 
szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpomości. 
PN-EN ISO 10545-13:1990    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994         Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002      Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002      Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 
spoinowania. 
PN-EN 13888:2003      Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000     Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie 
żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.  
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-63/B-10145          Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003      Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.  
PN-88/B-32250          Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne ^kod |SPV 45000000-7), 
wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
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- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek 
ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

POSADZKI Z PANELI PODŁOGOWYCH 
ST-11 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w 
Specyfikacji technicznej ogólnej – ST-00,  punkt 1, podpunkt 1.1 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian. 
45432110-8 Kładzenie podłóg 
45432113-9 Kładzenie parkietu 
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 
Zakres stosowania SST 
1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Określenia podstawowe. Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
- posadzek z paneli drewnianych z izolacją, 
- listew cokołowych drewnianych 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

— Panele drewniane podłogowe z podkładem: parkiet taneczny, podłoga drewniana, tres szczotkowany, 
podłoga 3 lamelowa, 14c194x2281 mm, warstwa użytkowa  3,5mm, lakier mat. 

— Listwy cokołowe drewniane, 
— Pianka polietylenowa izolacyjna 3mm 

 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Ogólnej. 
3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
 młotek (500 g), 
 przyrząd montażowy, 
 miara drewniana lub zwijana, 
 drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
 kliny drewniane, 
 klocek do dobijania desek. 
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 jako podkładu należy używać naturalnych materiałów 
 
4. Transport 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
Pakowanie i magazynowanie 
 Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2 m2 paneli. 
 Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 

kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

 Panele składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
 Wysokość składowania do 1,8 m. 
Transport materiałów 
 Panele przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
 Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 
 Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 

wyrobów łatwo tłukących. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 
mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 
podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 
MPa, na zginanie – 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń 
oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 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°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie 
po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego 
lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
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 większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej 
lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
5.2. Podłoga z desek, paneli 
O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków pomieszczenia nie przekracza 8 
m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej 
nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i 
wąskich, np. korytarzy, deski układać zawsze wzdłuż dłuższego boku. 
Jeśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem pochodzącej z niego wilgoci, 
zaleca się izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową grubości 0,2mm. trzeba ją ułożyć, zachowując min. 200 
mm zakładkę, miejsca łączeń zabezpieczać taśmą klejącą. 
Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas układać piórem do ściany. 
Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez równoległe wsunięcie wyprofilowanych 
elementów złącza kolejnych składanych desek i do dobijania. Ostatnią deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu 



65 
 

szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy drewniane kliny. Każdy kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony 
czoła. 
Ostatni pas  należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy poszczególne deski 
do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, aby zlikwidować szczelinę między 
ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15mm. 
Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi listwami dekoracyjnymi. 
Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), przy pomocy kołków 
rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew montażowych. Bezpośrednio po listwowaniu można 
korzystać z  nowej podłogi. 
 
6. Kontrola jakości  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „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 stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową posadzek z paneli drewnianych jest metr kwadratowy (m2). 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
 okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli 

inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.3. Odbiór powinien obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1mm, a szerokości spoin – za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 

 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej. 
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] paneli podłogowych obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
 ułożenie paneli podłogowych, 
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 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
 likwidacje stanowiska roboczego, 
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z 

poli (chlorku winylu). 
 
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
ST- 12 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w 
Specyfikacji technicznej ogólnej – ST-00,  punkt 1, podpunkt 1.1 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji c.o.  
1.3. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., stosować 
wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych zmian konstrukcyjno – 
budowlanych, lub zastąpienie projektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczy zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". 
 
2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
a) Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych; 
b) Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r, zapewnić 

obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: 

— bezpieczeństwa konstrukcji; 
— bezpieczeństwa pożarowego; 
— bezpieczeństwa użytkowania; 
— odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrany środowiska; 
— ochrony przed hałasem i drganiami; 
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— oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród; 
c) Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami; 

d) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane 7 lipca 1994r, stosować wyroby 
budowlane,  które  zostały  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub jednostkowego stosowania" w 
budownictwie; 

2.2.  Instalacja centralnego ogrzewania 
— Grzejniki płytowe uniwersalne VK i uniwersalne kompakt 
— Rury stalowe DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150mm – połączenia poprzez spawanie; 
— Rury stalowe DN 15, 18, 22, 28, 35mm – połączenia poprzez lutowanie; 
— Izolacja rur stalowych – TUBOLIT-DG – 13 i 16 mm; 

 
ZAPROJEKTOWANE  MATERIAŁY I URZĄDZENIA MOŻNA ZASTĄPIĆ URZĄDZENIAMI I MATERIAŁAMI INNYCH FIRM POD WARUNKIEM 
ZACHOWANIA IDENTYCZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
 
3. Sprzęt 
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. 
- obcinarki krążkowe 
-  gratowniki 
-  kalibratory zewnętrzne i wewnętrzne 
-  giętarki 
-  kielichownice 
-  palniki 
 
4. Transport i składowanie 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Podczas transportu materiały i maszyny do zaprasowywania powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach 
dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z 
grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 
przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, 
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 
suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać 
się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
5.    Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, 
SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne”  
5.2.  Montaż rurociągów 
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Montaż należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z  instrukcją producenta.  
Zaznacza się, że w każdym opakowaniu jednostkowym znajduje się instrukcja montażu, z którą powinien zapoznać się 
Wykonawca  
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: 

a) wyznaczenie miejsca ułożenia rur; 
b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów; 
c) przecinanie rur; 
d) założenie tulei ochronnych; 
e) ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym; 
f) 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. 
5.3. Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych 
a) przewody należy prowadzić pod stropem lub nad posadzką na powierzchni ścian. 
b) Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 

przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów 
możliwość   odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku 
jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samo-odpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez 
przedmuchanie sprężonym powietrzem; 

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

d) Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie 
z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
technicznej powykonawczej; 

e) Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych – stosować 
wydłużki U-kształtowe (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji); 

f) Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali 
węglowej zwykłej) i cieplnej; 

g) Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych; 
h) Konieczne jest wykonanie punktów stałych instalacji co. 
i) Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle; 
j) Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 

kondygnację. 
k) Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm (± 

0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. 
Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż 
tych przewodów 

l) Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla 
patrzącego na ścianę). 
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m) W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony 
pomieszczenia; 

n) Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to 
przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 

o) Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych; 
p) Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co najmniej  równy sumie 

wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i jednocześnie jego 
średnica wewnętrzną powinna być większa od średnicy wewnętrznej największego przewodu przyłączonego co 
najmniej o 10 %; 

5.4. Podpory 
a) Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być 

zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji 
projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych 
przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów; 

b) Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu; 

c) Maksymalny odstąp między podporami przewodów w przypadku zastosowania alternatywnie rur miedzianych, 
podano w tablicy 2. 

 
 

Materiał Średnica nominalna rury 
Przewód montowany 

Pionowo*) Inaczej 
m m 

1 2 3 4 

Miedź – złącza lutowane 
kapilarnie;  

miedź – złącza zaciskowe; 

DN 12 i DN 15 1,6 1,2 
DN 18 2,0 1,5 
DN 22 2,6 2,0 
DN 28 2,9 2,2 
DN 35 3,5 2,7 
DN 42 3,9 3,0 
DN 54 4,6 3,5 
DN 64 5,2 4,0 

DN 76,1 5,5 4,2 
DN 88,9 6,1 4,7 

DN 108 do DN 159 6,5 5,0 
1)lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

d) Przewód  poziomy  na  stropie,  wykonany  z jednego  odcinka  rury,  może  być prowadzony bez podpór pod 
warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu") osadzonej w warstwach podłoża 
podłogi; 
e) Celowe jest takie ułożenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
przegrody na której przewód jest układany; 
f) Przewód w rurze osłonowej powinien być prowadzony swobodnie; 
5.5.  Tuleje ochronne 
a) Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 

pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne TUBOLIT-DG ; 
b) W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury; 
c) Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
— co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową; 
— co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop; 
d) Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy 

przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na 
rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek),których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną; 

e) Przestrzeń między  rurą przewodu  a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym 
nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie 
w niej naprężeń ścinających; 
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f) Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany 
w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; 
izolacyjności ogniowej I ) wymaganą dla tych elementów, zgodnie rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się 
w projekcie technicznym. 

g) Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu,  
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie  gazoszczelności  i  wodoszczelności,  
zgodnie z rozwiązaniem  szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym; 

h) Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym; 

i) Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
5.6.  Montaż grzejników 
a) 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; 
b) Kolejność wykonywania robót: 

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów; 
— wykonanie otworów i osadzenie uchwytów; 
— zawieszenie grzejnika; 
— podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
c) 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 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem.  

d) Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych; 
e) 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; 

f) Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki; 

g) Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości odpowietrzania; 
h) Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe należy montować na wspornikach ściennych i mocować 

dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcją producent grzejnika; 
i) W grzejnikach wielorzędowych wsporniki powinny podtrzymywać najwyższy rząd grzejnika, przy czym należy 

zastosować co najmniej jeden dodatkowy wspornik podtrzymujący rząd najniższy; 
j) Grzejniki rurowe gładkie w układzie pionowym należy mocować do ściany przynajmniej w dwóch miejscach 

wspornikami lub uchwytami; 
k) Grzejniki można montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych, stosując odpowiednio 

wymienione powyżej zasady; 
l) Grzejniki, których montaż w kanale podpodłogowym dopuszcza producent, należy montować w tym kanale 

zgodnie z instrukcją producenta grzejnika lub zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w 
projekcie technicznym; 

m) Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały. 
Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach; 

n) Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono w tablicy 8; 
o) Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 

wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast grzejnika należy 
zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony z gałązkami grzejnikowymi w celu umożliwienia 
przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzane wodą, grzejnikowe 
szablony montażowe powinny być wyposażone w odpowietrzniki miejscowe 
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 cm cm cm cm cm cm 
Członowy żeliwny, stalowy 
lub aluminiowy 

5 

7 1) 
7 

30 
15 

25 Płytowy stalowy 5 1) 2) 
Rurowy gładki lub 
ożebrowany 

5 10 15 
1)  pomieszczeniach zakładu opieki zdrowotnej grzejniki powinny być instalowane nie niżej niż 12 cm od podłogi i 

nie bliżej niż 6 cm od lica ściany wykończonej, a w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce minimum 
10 cm od lica ściany i  wykończonej; grzejniki powinny być gładkie, łatwe do czyszczenia; 

2)   dopuszcza się mniejszą odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli odległość ta wynika z 
zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika; 

Tablica 2. Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych 
p) Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi v sposób umożliwiający 

montaż i demontaż bez uszkodzenia   gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, w których lub 
na których gałązki te są prowadzone; 

q) Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy poniżej przewodów rozdzielczych) należy 
wyposażyć w armaturę spustową. 

5.7. Montaż armatury 
a) Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana; 
b) Przed  instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia; 
c) Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana | tak, żeby była dostępna do 

obsługi i konserwacji; 
d) Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze; 
e) Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 

odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym; 
f) Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania; 
g) Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu  pionów, a także na gałęziach powinna być 

zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek". Nie dotyczy to 
zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach; 

h) Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów 
przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania 
poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach 
łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z 
instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie 
powodującego zanieczyszczenia wody; 

5.8. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 
a) Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej (w 

uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy 
montażowe  zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, 
powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie 
zimnym; 
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b) Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji; 

c) Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na 
każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z 
instrukcją producenta zaworów. 

5.9.  Izolacja cieplna 
a) Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się niej stosowanie izolacji cieplnej 

przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 
— są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w którym znajduje się grzejnik 

przyłączony tymi gałązkami; 
— z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej określonych przewodów. 
b) Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu 

technicznego tej instalacji; 
c) Wykonywanie 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; 

d) Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny 
być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej; 

e) Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób 
składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia; 

f) Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na 
powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną; 

g) Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem; 
h) 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; 

i) Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi; 

j) Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej 
niż o -5 do +10 mm; 

k) Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia; 
5.10.  Oznaczanie 
a) Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu 

izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i 
uwzględnionymi w instrukcji, obsługi instalacji ogrzewczej; 

b) Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 
— na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie będących 

lokalami użytkowymi; 
— w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach w lokalach użytkowych a także 

w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych budynku. Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach 
dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

5.11. Opis wykonania połączeń 
a) Połączenia kielichowe lutowane 

Połączenie powinno  być  wykonywane  zgodnie  z wymaganiami  producenta elementów łączonych. Połączenie 
lutowane należy wykonać przez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego bosego końca rury i łącznika. 
Do łączenia kapilarnego rur miedzianych stosuje się luty miękkie, luty twarde, a także topniki. Luty miękkie 
stosowane są w postaci drutu i pasty (pasta jest mieszaniną topnika i sproszkowanego metalu). Lutowanie 
miękkie prowadzone jest w temperaturze poniżej 450 °C, lutowanie twarde powyżej tej temperatury. Do 
lutowania łączników z mosiądzu i brązu nie należy stosować lutów z fosforem.   Do lutowania kapilarnego 
stosowane są także kształtki w których wewnątrz kielichów znajduje się lut integralny. 
Wytrzymałość   i   odporność   na   korozję   połączeń   lutowanych   warunkują   następujące podstawowe 
czynniki: 

— i prawidłowa konstrukcja połączenia (lut powinien pracować na ściskanie lub ścinanie); 
— czystość łączonych powierzchni (wpływająca na dobre własności kapilarne połączenia); 
— dobra zwilżalność łączonych powierzchni płynnym lutem; 



73 
 

— dobra zdolność dyfuzyjna lutu i metali łączonych (właściwy dobór topnika i lutu) zwiększająca się ze stopniem 
nagrzania lutu i metali   łączonych oraz zależna od przewodności cieplnej tych metali i jednorodność połączenia 
lutowanego (połączenie lutowane powinno być wykonane bez porów i zażużleń).  

b) Połączenia spawane 
Połączenie spawane może być wykonywane różnymi metodami: 

— spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa; 
— spawanie łukowe elektrodami otulonymi; 

Przy połączeniu spawanym należy: 
— możliwie ograniczyć powierzchnię spoiny stykającą się z czynnikiem znajdującym się w przewodzie; 
— stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem; 
— nie stosować jednostronnych połączeń spawanych na zakładkę i spoin punktowych; 
— nie stosować centrowania z zastosowaniem nie dających się usunąć wkładek. 

Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do 
wykonywania połączeń obwodowych na rurach o grubości ścianek do 4 mm i to niezależnie od średnicy rury oraz 
o grubości ścianek większej od 4 mm, lecz o średnicy nie przekraczającej 100 mm. 
Sposoby ukosowania brzegów do połączeń czołowych ujęte są w normie PN-M-69013. Do spawania stali 
węglowych i niskostopowych należy stosować druty według PN-M-69420. Spawanie innych materiałów należy 
wykonywać zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi instrukcjami spawania. 
Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stosuje się do łączenia wyrobów zarówno że stali węglowych jak i 
niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegów do spawania przy wykonywaniu spoin czołowych i 
pachwinowych o różnych grubościach podaje norma PN-M-69014. Uzyskanie poprawnego połączenia spawanego 
zależy w znacznym stopniu od: 

— sposobu ukosowania łączonych brzegów; 
— średnic elektrod stosowanych do wykonywania ściegów spoiny; 

 
6..  Kontrola jakości  
 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. 
 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Rury miedziane powinny posiadać aktualny dokument potwierdzający zgodność z normą    PN EN 1057. 
 
7.  Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST-00 „Wymagania ogólne"  
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej. Obmiar ten powinien 
być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r, w tym np.: 
a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi; 
b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; 
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; 
d) całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub przy badaniach na gorąco 

powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych; 
 

8. Odbiór robót 
Wymagania ogólne 
Odbioru Robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego 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: 
a) przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów); 
b) ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie); 
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c) 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: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót; 
b) Dziennik budowy; 
c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów); 
d) Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, protokół przeprowadzenia próby szczelności całej 

instalacji; 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
a) Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 
b) Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
c) Aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia); 
d) Protokoły badań szczelności instalacji. 

 
8.4. Odbiór robót 
a) Instalacja powinna być  przedstawiona  do  odbioru  technicznego końcowego  po spełnieniu następujących 

warunków: 
— zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
— instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono; 
— dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym; 
— zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na gorąco w 

ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych 
parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne); 

— zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt ogrzewania w 
pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002r. w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii; 

b) Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy); 
— dziennik budowy; 
— potwierdzenie zgodności wykonania instalacji  z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i 

przepisami; 
— obmiary powykonawcze; 
— protokóły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 7.4.1); 
— protokóły odbiorów technicznych-częściowych (patrz 7.4.2); 
— protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 7.5); 
— dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacją; 
— dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 
— instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
— instrukcję obsługi instalacji.  
c) W ramach odbioru końcowego należy:  
— sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z  projektem technicznym powykonawczym; 
— sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej   instalacji  z  wymaganiami  określonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa; 

— sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych; 
— sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych; 
— sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych; 
— uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów; 
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d) Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia; 

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

8.5.  Badania odbiorcze 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. Szczegółowy zakres badań 
odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co 
najmniej badania odbiorcze: 
— szczelności ; 
— odpowietrzenia ; 
— zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury ; 
— zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną ;  
— zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej  

Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 
a) Warunki wykonania badania szczelności: 
— Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów 

instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej; 
— Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów 

instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy 
przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych; 

— Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach 
uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się 
wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem; 

— Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia 
próbnego; 

— Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być 
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

b) Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
— Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) polegająca badaniu, powinna być 

skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek 
w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i 
grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte; 

— Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy 
wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego 
wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się 
połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie wody 
płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy 
należy wkręcić automatyczny odpowietrznik; 

— Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę zastosowania 
odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji 
oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z tablicą 5; 

— Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające. Jeżeli instalacja 
jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, należy odłączyć kocioł od instalacji; 

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

— Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem występowania ujemnej 
temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 

— zabezpieczyć przed  skutkami  zamarznięcia przez  zastosowanie  wody  instalacyjnej ze środkiem obniżającym 
temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji; 

— nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi  szablonami montażowymi z odpowietrznikami 
miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 

c) Przebieg badania szczelności wodą zimną; 
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— Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik 
wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy; 

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

— 0,1 bar przy zakresie do 10 bar; 
— 0,2 bar przy zakresie wyższym; 

— Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej 
gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia; 

— Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą 
pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji; 

— Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 3, a badanie należy przeprowadzić zgodnie z 
warunkami technicznymi. 

— Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być  taka  sama  (różnica  
temperatury  nie  powinna  przekraczać  ±3K)  i nie powinno występować promieniowanie słoneczne; 

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

d) Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem: 
— Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie zawierającym oleju; 
— Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinno przekraczać 3 bar; 
— Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o 

zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar; 
— Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem; powinna być wyposażona w zawór 

bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 
10 %; 

— Podczas badania szczelności  instalacji  sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę na 
niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia przez sprężone 
powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego); 

— W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować akustycznie lub z 
użyciem roztworu pieniącego; 

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

— Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia oraz nie 
stwierdzenie nieszczelności instalacji; 

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

Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej 
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 

a) ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona); 
b) podłączyć naczynie wzbiorcze; 
c) sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana; 
d) sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: 
— w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzić czy właściwy jest poziom wody w 

naczyniu; 
— w   przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym  zamkniętym – sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu 

jest zgodne z projektem technicznym, 
e) uruchomić pompy obiegowe; 

a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach 
instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 
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Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

 
9. Podstawa płatności 
9.1.  Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych 
Płaci się za wykonaną i odebraną instalację centralnego ogrzewania wraz z osprzętem, instalację ogrzewania 
podłogowego wraz z osprzętem, instalację zasilania nagrzewnic-central wraz z osprzętem wg kwoty ryczałtowej 
wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota ryczałtowa wg pozycji kosztorysowych uwzględnia 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i 
Dokumentacji Projektowej. 

9.2.  Cena ryczałtowa wykonania Robót obejmuje: 
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego, instalacji zasilania  nagrzewnic w skład której 

wchodzą następujące prace : 
— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
— wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu; 
— wartość pracy sprzętu z narzutami; 
— koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
— podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT); 
— prace przygotowawcze; 
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót; 
— sprawdzenie kwalifikacji instalatorów; 
— scalanie elementów (montaż); 
— usunięcie ewentualnych usterek; 
— demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych; 
— uporządkowanie miejsca robót; 
— wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora nadzoru; 
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 

 
10. Przepisy związane 
 
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
PN-EN 442-1:1999   Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 442-2:1999   Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN EN 442-2:1999/A1:2002    Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-3:2001   Grzejniki. Ocena zgodności 
PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i 

gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 
PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do 

rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania 
miękkiego i twardego 

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do 
rur miedzianych z końcówkami do zaciskania 

  
PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do 

rur z tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania 
PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z 

końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych 
PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do 

rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania 
twardego 
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PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez 
grunt. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty  rurowe  połączeń  ze  szczelnością nie uzyskiwaną na 
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo   stałe. 

Wymagania 
PM-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie   instalacji 

ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania 
PM-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie   instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-911/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie   wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania 

PN-9l/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci 
cieplnych. Wymagania 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Badania 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na    ciepło 
pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 

PN-83/B-03430 Wentylacja  w  budynkach mieszkalnych, zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze 
zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 

PN EN 1057                                      System złączek zaprasowywanych do łączenia rur 
                                                           miedzianych    
 PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach  

wodociągowych. Wymagania  i  badania przy odbiorze 
PN-C-O4601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości 

wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania  i badania jakości 

wody 
PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco  ogólnego 

zastosowania 
PN-79/H-74244   Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki 

do spawania 
PN-75/M-69014 Spawanie hakowe elektrodami otulonymi stali  węglowych i 

niskostopowych 
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
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PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
ZAT/97-01-005  Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z 

niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące 
w rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek 
Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 
1.997 r. 

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i 
elementy łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego 
kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z 
tworzyw termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody 
użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu 
stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek Badawczo - 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 
1999 r. 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
ST-13 

 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w 
Specyfikacji technicznej ogólnej – ST-00,  punkt 1, podpunkt 1.1 
Numer CPV: 452244100-0 Instalacje wodne 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją stanowi remont instalacji wodociągowej.  
 
2. Materiały 
Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu 
Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Elementy instalacji, urządzenia, wyposażenie wbudowane w 
instalację powinny odpowiadać normom przedmiotowym lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania.  
Instalacja ciepłej wody powinna być wykonana z materiałów przystosowanych do pracy w zakresie temperatur 
odpowiadających zakresom temperatur wody.  
Armatura i urządzenia wbudowane w instalację nie powinny wywoływać uderzeń wodnych, powodujących chwilowy 
wzrost ciśnienia przekraczającego ciśnienie próbne instalacji. 
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 art.10 pkt.2 do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie dopuszcza się wyroby instalacyjne: 
- w odniesieniu, do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa i certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
z PN albo aprobatą techniczną, 
- umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlanej. 
Taki wykaz wyrobów został określony w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 24.07.1998 (Dz.U.nr 99,póz. 637) 
Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów zgodnie z ustawą, wykonawca winien posiadać stosowne 
dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inwestora. 
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Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy zachować 
wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania, zawarte w odpowiednich normach i instrukcjach 
producenta. 
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek uzyskać brakujące 
dane od producenta oraz sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami. 
UWAGA: Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacjach 
ogólnych. 
 
3. Sprzęt 

Patrz: specyfikacje ogólne. 
 
4. Transport 
Patrz: specyfikacje ogólne. 
 
5. Wykonanie robót 
Zawory bezpieczeństwa powinny być instalowane zgodnie z przepisami Dozoru Technicznego. Rozwiązanie instalacji 
wodociągowej oraz zastosowane urządzenia i elementy powinny zapewnić w każdym punkcie czerpalnym wodę o 
jakości odpowiadającej jakości wody do picia i nie dopuścić do przedostania się do sieci wody o gorszej jakości. 
Przewody instalacji wodociągowej nie mogą być prowadzone przez studzienki kanalizacyjne i inne urządzenia 
kanalizacyjne, w których mogłyby być zalewane ściekami. 
Fragmenty instalacji wody zimnej prowadzone w pobliżu źródeł energii cieplnej, mogących powodować wzrost 
temperatury wody ponad dopuszczalną dla wody do picia, powinny być izolowane. Przewody ciepłej wody powinny 
być izolowane dla ograniczenia strat ciepła. 
Stosowane dla ochrony przed korozją instalacji wodociągowej środki i metody nie mogą powodować pogorszenia 
jakości wody. Powłoki antykorozyjne stykające się z wodą o inhibitorami powinny mieć świadectwa o dopuszczeniu 
do kontaktu z wodą do picia. Fragmenty instalacji niedostępne w czasie eksploatacji powinny być zabezpieczone w 
sposób zapewniający ochronę przed korozją do czasu generalnego remontu instalacji. 
Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 
- normami podstawowymi 
- normami związanymi z normami podstawowymi 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom 11 
- Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 - sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych  
wymienionych w tym opracowaniu; 
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót 
- przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót, 
- projektami wykonawczymi branżowymi, 
- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych COBRTI Instal z.7 Warszawa 2003. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Patrz: specyfikacje ogólne 
Szczegółowy przegląd instalacji polega na sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne lub za pomocą prostych narzędzi i 
przyrządów, czy są spełnione wymagania w zakresie: 
- zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym  
- zgodności zastosowania materiałów i wyrobów gotowych z odpowiednimi normami i wymaganiami w zakresie 
zabezpieczenia przed korozją 
- zgodności zabudowy wodomierzy 
- jakości wykonania robót montażowych, zgodnie z wymaganiami podanymi w arkuszach szczegółowych normy, ze 
szczególnym uwzględnieniem: 
a) usytuowania, spadków, połączeń, kompensacji i mocowania przewodów 
b) przejść przewodów przez przegrody budowlane 
c) jakości wykonywanych powłok malarskich, antykorozyjnych i izolacji cieplnych 
d) wysokości ustawienia i dostępu do armatury i przyborów sanitarnych 
e) szczelności i prawidłowości działania armatury i przyborów sanitarnych 
Badanie szczelności instalacji: 
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Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 1,5 krotnej wielkości ciśnienia roboczego, 
utrzymywać to ciśnienie przez 20minut i obserwować przewody i armaturę. Badanie instalacji ciepłej wody należy 
wykonać dwukrotnie: raz napełniając wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55C˚. 
Badanie temperatury wody: 
Badaniu należy poddać około 15% ogólnej liczby punktów czerpalnych instalacji. Dla instalacji ciepłej wody z 
przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury należy powtórzyć po 4h. 
Wyniki badać należy uznać za dodatnie, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania zawarte w jej arkuszach 
szczegółowych. Jeżeli którekolwiek z badań objętych odbiorem instalacji dało wynik negatywny, instalację należy 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek należy przestawić do ponownych badań w 
uzgodnionym terminie. 
 
7. Obmiar robót 
Patrz: specyfikacje ogólne 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót – patrz: specyfikacje ogólne. 
 
Odbiór robót instalacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z: „Warunkami techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych” COBRTI Instal zeszyt nr 7. Warszawa 2003 
Instalacje wodociągowe przedstawione do badań przy odbiorze powinny spełniać następujące warunki: 
- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacjach 
- zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach, w których występują elementy instalacji 
- wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej, doprowadzenie wody do obiektu oraz  
czynnika grzejnego do urządzeń przygotowujących ciepłą wodę 
- wykonanie sprawdzenia działania urządzeń technologicznych i osprzętu instalacji 
Dokumenty przy odbiorze: 
Przy odbiorze instalacji wodociągowych powinny być przedstawione co najmniej następujące dokumenty: 
- projekt techniczny wykonanych instalacji wodociągowych z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót lub dokumentacja powykonawcza 
- dziennik budowy 
- atesty i zaświadczenia 
- protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji wodociągowych, które po zakończeniu robót 
budowlanych zostały zakryte 
- protokoły prób szczelności przewodów instalacji  
- protokoły odbiorów urządzeń do podgrzewania wody 
- protokoły odbiorów urządzeń do uzdatniania wody 
- protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowych 
- protokół regulacji instalacji wodociągowych 
- świadectwa badań jakości wody 
 
9. Podstawa płatności 
Patrz: specyfikacje ogólne 
 
10. Dokumenty odniesienia 
Ustawy i rozporządzenia: 
Patrz: specyfikacje ogólne. 
Normy: 
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN  
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia 
PN-ISO 4064-2+Ad 1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 
instalacyjne 
PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach, wymagania koordynacyjne 
elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych  
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  
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PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach, wymagania ogólne i 
środki techniczne ochrony przed hałasem 
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
 
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w 
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.  
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych  
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania  
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania 
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk  
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane  
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników  
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania  
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

INSTALACJA KANALIZACYJNA 
ST-14 

 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w 
Specyfikacji technicznej ogólnej – ST-00,  punkt 1, podpunkt 1.1 
Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją stanowi remont instalacji kanalizacyjnej.  
Remont obejmuje montaż rurociągów kanalizacyjnych, wpustów ściekowych, podejść odpływowych z PCV oraz 
umywalek, postumentów, ustępów, pisuarów, zlewozmywaków i syfonów. 
 
2. Materiały 
Materiały stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urządzenia i elementy instalacji powinny 
odpowiadać wymaganiom odnośnych norm przedmiotowych.  
Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu 
Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Elementy instalacji, urządzenia, wyposażenie wbudowane w 
instalację powinny odpowiadać normom przedmiotowym lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania.  
Armatura i urządzenia wbudowane w instalację nie powinny wywoływać uderzeń wodnych, powodujących chwilowy 
wzrost ciśnienia przekraczającego ciśnienie próbne instalacji. 
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 art.10 pkt.2 do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie dopuszcza się wyroby instalacyjne: 
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- w odniesieniu, do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa i certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
z PN albo aprobatą techniczną, 
- umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlanej. 
Taki wykaz wyrobów został określony w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 24.07.1998 (Dz.U.nr 99,póz. 637) 
Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów zgodnie z ustawą, wykonawca winien posiadać stosowne 
dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inwestora. 
Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy zachować 
wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania, zawarte w odpowiednich normach i instrukcjach 
producenta. 
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek uzyskać brakujące 
dane od producenta oraz sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami. 
UWAGA: Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacjach 
ogólnych. 
 
3 .Sprzęt 
Patrz: specyfikacje ogólne. 
 
4. Transport 
Patrz: specyfikacje ogólne. 
 
5. Wykonanie robót 
Fragmenty instalacji niedostępne w czasie eksploatacji powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający ochronę 
przed korozją do czasu generalnego remontu instalacji. 
5.1. Przejście przewodów przez przegrody budowlane: 
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. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokości jednej kondygnacji budynku może wynosić +- 
10 mm.  
5.2. Mocowanie przewodów: 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja 
uchwytów lub wsporników powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie przewodów od 
przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów po przewodach. 
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę 
pod kielichem.  
Spadki przewodów poziomych – dopuszczalne odchylenie od spadku założonego w projekcie technicznym wynosi +-
10%. 
5.3. Przybory sanitarne: 
Przybory sanitarne powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu utrzymywania ich w 
czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych. Przybory sanitarne z 
wyjątkiem misek ustępowych, powinny być zaopatrzone w kratkę nad zamknięciem wodnym. Wpusty podłogowe 
powinny być zaopatrzone w zdejmowane kratki.  
5.4. Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 
- normami podstawowymi 
- normami związanymi z normami podstawowymi 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom 11 
- Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 - sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych  
wymienionych w tym opracowaniu; 
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót 
- przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót, 
- projektami wykonawczymi branżowymi, 
- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych COBRTI Instal z.7 Warszawa 2003. 
6. Kontrola jakości robót 
Patrz: specyfikacje ogólne 
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6.1. Opis badań: 
Szczegółowy przegląd instalacji polega na sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne lub za pomocą prostych narzędzi i 
przyrządów, czy są spełnione wymagania w zakresie: 
- zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym  
- zgodności zastosowania materiałów i wyrobów gotowych z odpowiednimi normami i wymaganiami w zakresie 
zabezpieczenia przed korozją 
- zgodności zabudowy wodomierzy 
- jakości wykonania robót montażowych, zgodnie z wymaganiami podanymi w arkuszach szczegółowych normy, ze 
szczególnym uwzględnieniem: 
a) usytuowania, spadków, połączeń, kompensacji i mocowania przewodów 
b) przejść przewodów przez przegrody budowlane 
c) jakości wykonywanych powłok malarskich, antykorozyjnych i izolacji cieplnych 
d) wysokości ustawienia i dostępu do armatury i przyborów sanitarnych 
e) szczelności i prawidłowości działania armatury i przyborów sanitarnych 
6.2. Badanie szczelności instalacji: 
Podejścia i przewody spustowe kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy obserwować podczas przepływu 
wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. 
Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze należy powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji.  
Wyniki badać należy uznać za dodatnie, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania zawarte w jej arkuszach 
szczegółowych. Jeżeli którekolwiek z badań objętych odbiorem instalacji dało wynik negatywny, instalację należy 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek należy przestawić do ponownych badań w 
uzgodnionym terminie. 
 
7. Obmiar robót 
Patrz: specyfikacje ogólne 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót – patrz: specyfikacje ogólne. 
Odbiór robót instalacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z: „Warunkami techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych” COBRTI Instal zeszyt nr 7. Warszawa 2003 
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne przedstawione do badań przy odbiorze powinny spełniać następujące 
warunki: 
- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacjach 
- zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach, w których występują elementy instalacji 
- wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej, doprowadzenie wody do obiektu oraz czynnika 
grzejnego do urządzeń przygotowujących ciepłą wodę 
- wykonanie sprawdzenia działania urządzeń technologicznych i osprzętu instalacji 
8.2. Dokumenty przy odbiorze: 
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych powinny być przedstawione co najmniej następujące dokumenty: 
- projekt techniczny wykonanych instalacji kanalizacyjnych z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót lub dokumentacja powykonawcza 
- dziennik budowy 
- atesty i zaświadczenia 
- protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji kanalizacyjnych, które po zakończeniu robót 
budowlanych zostały zakryte 
- protokoły prób szczelności przewodów instalacji  
 
9. Podstawa płatności 
Patrz: specyfikacje ogólne 
 
10. Dokumenty odniesienia 
Ustawy i rozporządzenia: 
Patrz: specyfikacje ogólne. 
 
Normy: 
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN  
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PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia 
PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach, wymagania koordynacyjne 
elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych  
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach, wymagania ogólne i 
środki techniczne ochrony przed hałasem 
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w 
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych  
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania  
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk  
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane  
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników  
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania  
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

INSTALACJA GAZOWA 
ST-15 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w 
Specyfikacji technicznej ogólnej – ST-00,  punkt 1, podpunkt 1.1 
Numer CPV: 45333000-0 
Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją stanowi wykonanie instalacji gazowej do 
zasilania kotłowni w obiekcie 
 
2. MATERIAŁY 
Gazociąg przewiduje się wykonać w technologii z tworzyw sztucznych z rur i kształtek ciśnieniowych do gazu PEHD đr 
40mm.  W odległości 2,0m od budynku należy wykonać przejście PE/stal. 
Ciąg dalszy należy wykonać z rur stalowych (wg. PN-EN 10208-2:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych 
o klasie wymagań B) do szafki gazowej zlokalizowanej na ścianie budynku. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacjach ogólnych. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacjach ogólnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty ziemne 
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Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed 
szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez 
zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopów, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się 
stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli 
deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami 
lub klamrami. Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę 
jego głębienia. Struktura gruntu dna wykopu gazociągu nie powinna być naruszona na głębokości większej niż 0,2 m i 
na odcinkach dłuższych niż 3 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. 
Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. W gruntach skalistych lub 
kamienistych na dnie wykopu gazociągu powinna być ułożona warstwa wyrównawcza grubości 0,1 do 0,2 m z piasku. 
5.2. Roboty montażowe 
Warunki ogólne 
Gazociągi powinny być prowadzone po trasach zbliżonych do linii prostych w taki sposób, aby były zachowane 
odległości poziome od obiektów terenowych. 
Ponadto: 
- gazociągi niskiego i średniego ciśnienia prowadzone na obszarach zabudowanych powinny być układane w pasach 
zieleni lub pod chodnikami; 
- w przypadkach szczególnych (uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi) dopuszcza się układanie 
gazociągów niskiego i średniego ciśnienia pod jezdnią. Wówczas powinny być one ułożone w rurze ochronnej z 
sączkiem węchowym. 
- głębokość ułożenia gazociągu pod powierzchnią ziemi powinna być taka, aby grubość warstwy ziemi ponad górną 
tworzącą przewodu wynosiła co najmniej 0,8 m. Głębokość ułożenia gazociągu nie może być jednak mniejsza od 
grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni ponad gazociągiem; 
5.3. Wytyczne dotyczące wykonania przewodów 
- do budowy gazociągów o ciśnieniu roboczym do 0,6 MPa dopuszcza się stosowanie rur z tworzyw sztucznych, 
odpornych na korozyjne działanie składników gazu, o sprawdzonej szczelności i właściwościach wytrzymałościowych 
- rury przeznaczone do budowy gazociągów powinny być sprawdzone u wytwórcy pod względem szczelności i 
wytrzymałości, co powinno być potwierdzone odpowiednim dokumentem; 
- grubość ścianek przewodów rurowych gazociągów średniego ciśnienia należy przyjmować zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
- technologia oraz materiały użyte do łączenia rur powinny zapewniać wytrzymałość połączeń równą co najmniej 
wytrzymałości rur. Rury z PE powinny być łączone metodą zgrzewania zgodnie z dokumentacją techniczną i kartą 
technologiczną łączenia; 
- podłączenia do obiektów gazociągu niskiego i średniego ciśnienia należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
normy. 
5.4. Wytyczne dotyczące skrzyżowania gazociągów z obiektami terenowymi 
Wytyczne dotyczące skrzyżowań gazociągów z obiektami terenowymi oparte zostały na wymaganiach zawartych w 
PN-91/M-34501. 
5.5. Wytyczne wykonania rur ochronnych 
Przy wykonywaniu rur ochronnych należy przestrzegać wymagań zawartych w PN-91/M-34501. 
5.6. Stosowanie rur ochronnych 
Rury ochronne na gazociągu należy stosować: 
a) w miejscach skrzyżowań gazociągu z drogami, 
b) przy skrzyżowaniach gazociągów z przewodami kanalizacyjnymi mającymi połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i 
zwierząt; 
c) przy skrzyżowaniu gazociągów z kanalizacją kablową mającą połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt; 
d) w przypadku skrzyżowania gazociągów z rurociągami rozprowadzającymi substancje łatwopalne; 
e) w miejscach skrzyżowań gazociągów z torami kolejowymi Odległość pozioma końca rury i pionowa przy 
skrzyżowaniach z drogami Odległość pozioma końca rury ochronnej od zewnętrznej krawędzi jezdni, mierzona 
prostopadle do osi drogi, powinna być nie mniejsza niż 0,5 m (dla ciśnienia gazu w gazociągu wynoszącego 0,4 MPa). 
Odległość pionowa mierzona od zewnętrznej powierzchni rury ochronnej od powierzchni jezdni powinna wynosić nie 
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mniej niż 0,8 m Odległość pionowa rury ochronnej (lub gazociągu) od dna przydrożnego rowu powinna wynosić co 
najmniej 0,5 m. 
Odległość pozioma końca rury i pionowa przy skrzyżowaniach z przewodami kanalizacyjnymi i kanałami 
ciepłowniczymi Końce rur ochronnych gazociągu, mierząc prostopadle do osi krzyżującego się przewodu 
kanalizacyjnego lub zewnętrznego obrysu kanału ciepłowniczego, powinny być wyprowadzone na odległość co 
najmniej: 
- dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa  -1,5 m, Odległość pionowa między zewnętrzną ścianką rury ochronnej a 
zewnętrzną przewodu kanalizacyjnego lub obudowy kanału ciepłowniczego powinna być nie mniejsza niż: 
- dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa  - 0,10 m, 
Odległość pozioma końca rury i pionowa przy skrzyżowaniu z kanalizacją kablową 
Końce rur ochronnych powinny być wyprowadzone od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle do kanalizacji kablowej 
na odległość co najmniej: 
- dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa   - 2.Om, Odległość pionowa zewnętrznej ścianki rury ochronnej od 
kanalizacji kablowej powinna wynosić co najmniej 0,15 m. 
5.7. Bierna ochrona przed korozją 
Bierna ochrona przed korozją powinna być stosowana na wszystkich odcinkach gazociągów stalowych. 
Wykonanie biernej ochrony przed korozją polega na zastosowaniu w przypadku gazociągów ułożonych w ziemi - 
powłoki bitumicznej wg BN - 76/0648-76. 
5.8. Wytyczne dotyczące zasypania i zagęszczenia wykopów 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz ochrony przed korozją. Gazociągi powinny być zasypywane warstwą ochronną z piasku co najmniej 
0,3 m w każdym miejscu ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury. Nad gazociągiem powinna być 
umieszczona nad tą warstwą taśma ostrzegawcza ochronna z tworzywa sztucznego koloru żółtego o szerokości 
równej średnicy gazociągu, nie mniejszej jednak niż 
0,4 m. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu 
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o 
ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia. 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów 
niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 
określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 
- badanie ewentualnego drenażu, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie połączeń rur, 
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- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 
- badanie punktów pomiarów elektrycznych, w tym połączeń elektrycznych z gazociągami i końcówkami KKT, 
- badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozją, 
- badanie czystości wnętrza gazociągów, 
- badanie wytrzymałości i szczelności gazociągów, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego 
warstw. 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów  ± 2cm, 
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 
- dopuszczalny spadek ciśnienia w czasie próby hydraulicznej określa projekt próby, 
- przy próbie pneumatycznej dopuszcza się spadki ciśnienia, jeżeli jego różnica nie przekracza 0,1% na godzinę 
trwania próby dla odcinków gazociągów o średnicach do 250 mm, a dla gazociągów o średnicach większych niż 250 
mm różnica ciśnienia nie powinna przekroczyć: 0,1 x 250 : Dn %, 
- stopień zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien wynosić mniej niż 0.97. 
6.4. Próba szczelności 
Po wykonaniu instalacji gazowej należy ją poddać próbie szczelności wg normy PN-92/M-34503. Napełnianie 
instalacji paliwem gazowym w obecności przedstawiciela GSG Sp. z o.o. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacjach ogólnych. 
 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w specyfikacjach ogólnych. 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu zgodnie z zarządzeniem Nr 47 [69] podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na   sprawdzeniu   
protokółów  badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
- badanie wytrzymałości lub szczelności gazociągów (przeprowadzone po ich całkowitym zmontowaniu i zasypaniu 
ziemią, zgodnie z zarządzeniem Nr 47). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, 
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej 
badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania 
(badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione zgodnie z wymaganiami BN-81/8976-47, BN-
77/8976-06 i zarządzeniem Nr 47. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacjach ogólnych. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 
Normy 
ZN-G-3001:2001 Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne. 
ZN-G-3002:2001 Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-G-3003:2001 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. 
ZN-G-3004:2001 Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-G-3150:1996 Rury polietylenowe. Wymagania i badania. 
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ZN-G-4001:2001 Postanowienia ogólne. Terminologia i symbole graficzne. 
ZN-G-4003:2001 Stacje pomiarowe. Wymagania i kontrola. 
ZN-G-4151:1998 Punkty redukcyjne. Wymagania i badania. 
ZN-G-8101:1998 Strefy zagrożenia wybuchem 
PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia styczne i projektowanie 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
PN-92/M-74001 Armatura, ogólne badania i wymagania.  
PN-EN ISO 6708:1998 średnice nominalne armatury i rurociągów.  
PN-EN 10208-2:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych o klasie wymagań B.  
PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków - maksymalne ciśnienie robocze <5 bar.  
PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. 
Wymagania.  
PN-92/M-34508 Gazociągi i instalacje gazownicze – próby rurociągów 
Inne dokumenty i instrukcje 
- Ustawa o dozorze technicznym zdnia21.12.2000 r. 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.07.2001 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe. 
- Projekt warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać rurociągi przesyłowe do materiałów niebezpiecznych o 
właściwościach trujących, żrących i palnych, projekt wersja z 2001.11.20. 
- Instrukcje projektowania dowozu, składowania, montażu wyrobów producentów zastosowanych systemów 
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 
ST- 16 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w 
Specyfikacji technicznej ogólnej – ST-00,  punkt 1, podpunkt 1.1 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez 
Inwestora). W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (roboty 
montażowe),  
- odbiór robot i kontrola jakości. 
Określenia podstawowe - definicje 
Określenia podane w niniejszej S są zgodne z PN-B-01411. 
Nie występują określenia nieopisane gdzie indziej.   
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2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 

1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok 
ochronnych. 

4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać 
wymaganiom szczelności tych przewodów. 

5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich 
obsługi, konserwacji lub wymiany. 

6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinno być wykonane z 
uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych  powinny być zamontowane zgodnie z 
instrukcją producenta. 

8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

2.2. Przewody wentylacyjne: materiały 
Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

1) Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 
2) Wymiary przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny 

odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
3) Szczelność przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76001. 
4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
5) Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-76002. 
 

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien zastosować sprzęt 
dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt 
montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób 
wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik  Budowy. 

4. Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, 
odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę 
zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. 
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 
Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Przewody wentylacyjno - klimatyzayjne 
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
76002. 

1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 
umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 
100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z 
izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 
materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
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3) Przejścia przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 

4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i 
poprzeczne. 

5) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie 
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. 

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych 
nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

9) Zamocowania przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić 
obciążenia wynikające z ciężarów: 
- przewodów wentylacyjno - klimatyzayjnych 
- materiału izolacyjnego; 
- elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 

przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych  
- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa 
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia 
oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym 
punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów 
pionowych. 

13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych mogły 
być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań 
powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. 

5.2. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i  klimatyzacji 

1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji wentylacji 
lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji. 

2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty. 

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakończonych śrub lub 
innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego 

wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego 
7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu umożliwienia 

czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjno – klimatyzacyjnego.  
8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 

wentylacyjnych urządzeń: 
- przepustnice 
- klapy pożarowe 
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- nagrzewnice 
- tłumiki hałasu 
- filtry 
- wentylatory 
- urządzenia do odzysku ciepła 

5.3. Wentylatory 

1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcje 
budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 

2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów 
wentylatora. 

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 L 250 mm. 
4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas 

pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje wentylacji. 
5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 

Centrale wentylacyjne 
Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 100  L  250 mm 

zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. 
Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice umożliwiające odcięcie 

dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali. 
5.4. Wymienniki ciepła – nie występują 
5.5. Nagrzewnice 

1) Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego i 
odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego czyszczenia lub wymiany. 

2) Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien ułatwiać ich 
naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewód zasilający powinien być przyłączony od 
dołu, a przewód powrotny od góry. 

3) Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnice powinien odpowiadać wymaganym 
warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów 
regulacyjnych bez konieczności spuszczania czynnika grzewczego z instalacji. 

4) Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury zewnętrznej powinny 
być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrożeniowego. 

5) Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia prądowe i 
zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ sterujący 
powinien zabezpieczyć przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora 
instalacji wentylacji. 

5.6. Urządzenia do odzysku ciepła 

1) Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne umożliwiające 
czyszczenie tych urządzeń. 

2) Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mięć instalację 
do odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 

5.7. Filtry powietrza 

1) Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność 
wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 

2) Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

3) Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczać je 
przed zabrudzeniem. 
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5.8. Nawiewniki, wywiewniki, okapy 

1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, 
podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, 

bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 

elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 
6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 

wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 

otwartej. 
9) Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP. 

5.9. Czerpnie i wyrzutnie 

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed wpływem 
warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 
drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia 
przez dach. 

5.10. Przepustnice 

1) Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w elementy 
umożliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizm napędu 
przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie 
pracy instalacji. 

2) Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym zakresie 
regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 

3) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg 
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

4) Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 
1751. 

5.11. Tłumiki hałasu 

1) Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku 
przepływu. 

2) Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno – klimatyzacyjnych  
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie kierunku 

przepływu powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
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h)  Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzględnieniem 

wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

6.2. Procedura prac 

Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez 
poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W 
czasie kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, 
nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.  
Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
Kontrola działania wymienników ciepła 
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 
c) Doprowadzenie czynnika do wymienników. 
Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
Kontrola działania klap pożarowych  
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 
b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 
Kontrola działania sieci przewodów 
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 
b) Dostępność do sieci przewodów. 
Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powietrza w 

poszczególnych punktach pomieszczenia. 
Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych przy 
różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 
d) Działania przeciwzamrożeniowego; 
e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 
f) Działania regulacji strumienia powietrza; 
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 

Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane 
zgodnie z wymaganiami. 
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Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Instalacja: 
- Pobór prądu silnika; 
- Strumień objętości powietrza; 
- Temperatura powietrza; 
- Opór przepływu na filtrze. 

Pomieszczenie: 
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 

Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma specjalnych 
wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 
 
Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody 
pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
Tolerancja mierzonych wartości: 
- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu  20 %; 
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji  15 %; 
- Temperatura powietrza nawiewanego  2 C; 
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  1,5 C; 
- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu  3 dB(A). 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia elementów składowych 
instalacji obmierzonych według innych jednostek: 
- kpl. (komplety) 
- szt. (sztuka) 
- kg (kilogram) 
- m3 (metr sześcienny) 

8. Odbiór robót 

Sprawdzenie kompletności wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace związane z 
montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z zestawieniem projektowy, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części 
zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

Badania ogólne 

a) Dostępność dla obsługi; 
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b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 

Badanie wymienników ciepła 

a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem; 
b) Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie; 
c) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń; 
d) Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik; 
e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika; 
f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 
g) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy; 
h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe. 

Badanie filtrów powietrza 
a) Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 
e) Sprawdzenie czystości filtra. 

Badanie czerpni powietrza 

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 

Badanie klap pożarowych 

a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 

Badanie sieci przewodów 

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową; 
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
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Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 

Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

- umiejscowienia, dostępu; 
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
- systemu zabezpieczeń; 
- wentylacji i klimatyzacji; 
- oznaczenia; 
- typów kabli; 
- uziemiania; 
- schematów połączeń w obudowach. 

Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 

a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 
d) Liczba użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 
i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 
j) Klasa filtrów; 
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 
l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 
m) Wymagana jakość wody zasilającej; 
n) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 
o) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

Wykaz dokumentów inwentarzowych  

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat 

oprzewodowania odbiorników); 
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym 

certyfikaty bezpieczeństwa); 
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 

Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi 
instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku; 

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, 

regulatory, styczniki, wyłączniki); 
e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
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9. Podstawa płatności 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10.  Przepisy związane 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju 

prostokątnym – Wymiary; 
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

kołowym – Wymiary; 
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych; 
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne 

przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne; 
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych sieci 

przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 

instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe. 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY ELEKTRYCZNE  
ST- 17. 

  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w 
Specyfikacji technicznej ogólnej – ST-00,  punkt 1, podpunkt 1.1 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną: 
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45300000-0 Roboty instalacyjne elektryczne 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu adaptację i 
wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 
 linia zasilająca,   rozdzielnia główna (adaptacja), rozdzielnice peryferyjne   oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne,   
instalacja gniazd wtykowych jedno- i trójfazowych,   instalacje teletechniczne (okablowanie strukturalne),   instalacja 
połączeń wyrównawczych,   instalacja odgromowa,   ochrona od porażeń,    ochrona przeciwprzepięciowa. 
1.4. Podstawowe określenia – nie występują określenia nieopisane nigdzie indziej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót — ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót, przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 Utrzymywał teren budowy w należytym porządku.  
 Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  
 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
składowisk 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 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót — ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót — sprzęt. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem zadania należy używać sprzętu sprawnego i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego. 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót — kontrola jakości robót. 
Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane prze Inżyniera Budowy. Kontrola powinna 
obejmować: 

— Kontrolę elementów składowych dostarczonych przez producenta 
— Kontrolę wytrasowania miejsc montażu 
— Kontrolę montażu urządzeń 
— Kontrola poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 
Inspektora Budowy. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
Dziennika Budowy. 
1.9. Materiały — źródło pozyskania materiałów. 
Wykonawca zobowiązanych jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
1.10. Materiały — przechowywanie i składowanie. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowe składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
1.11. Materiały — materiały zamienne. 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 
jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 
1.12. Kontrola jakości robót — zasady kontroli. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania ew. próbek, badań materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót sukcesywnie do oddawanych do użytku fragmentów sieci 
elektrycznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone są w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, że zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom obowiązujących przepisów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
1.13. Kontrola jakości robót — protokoły badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi oryginały protokołów pomiarowych. 
Pomiary ochronne mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP. 
Wyniki badań będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczanego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
1.14. Kontrola jakości robót — certyfikaty. 
Inspektor Budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 
b. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą; 
 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do roboty 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane. 
1.15. Odbiór robót — informacje ogólne. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b. Odbiorowi częściowemu; 
c. Odbiorowi ostatecznemu; 
d. Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
1.16. Odbiór robót zanikowych. 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Budowy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
1.17. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót wykonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Budowy. 
1.18. Odbiór końcowy. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. Odbioru ostatecznego dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
1.19. Dokumenty odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji Kontraktu; 
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne); 
 Recepty i ustalenia technologiczne; 
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia; 
 Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały); 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST; 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wybudowanych materiałów zgodnie z ST;    
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 
W przypadku gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
1.20. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
dokumentacji „Odbiór ostateczny Robót” 
 
2. Wykonanie robót. 
2.1. Rozdzielnia Główna 
W istniejącej rozdzielni głównej projektuje się zabudowę zabezpieczeń dla projektowanych obwodów. 
2.2. Trasy kablowe 
Projektowane przewody w prowadzić zgodnie z opisem w odpowiednich działach. 
Uwaga 
Wszelkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy wypełnić masą ogniotrwałą posiadającą odpowiednie 
atesty. 
2.3. Ochrona przeciwpożarowa - Obiekt posiada wyłącznik główny PPOŻ.  
2.4.  Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochronę przeciwporażeniową zapewnia wykonanie całej instalacji zgodnie z projektem zapewniającym spełnienie 
wymogów systemu zasilana TN-C i TN-S. Użyte urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 
2.5. Przepisy bezpieczeństwa 
-  Realizację robót instalacyjno-montażowych prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowy 
oraz niniejszym projektem. 
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- Po zakończeniu robót instalacyjno-montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji przewodów, 
uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim.  Po uruchomieniu instalacji wykonać pomiar 
symetryczności obciążenia w normalnych warunkach pracy. 
- Wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem wykonawczym, normami technicznymi PNE oraz 
przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym i łączności, przy zachowaniu przepisów i 
wymogów BHP. 
- Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać w niezbędnym zakresie pomiarów ułożonych kabli 
elektroenergetycznych, 
2.6. Instalacja odgromowa 
Należy dokonać przeróbki instalacji odgromowej w związku z dobudową części dachu. Zwody poziome z drutu 
stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi 8 mm na wspornikach dachowych. Wsporniki te nie mogą dziurawić dachu oraz 
powinny zapewnić odstęp min 2 cm od dachu. Wszystkie elementy wystające ponad pokrycie dachowe należy 
przyłączyć do najbliższego zwodu poziomego. Instalację zwodów odprowadzających pionowe, o średnicy 8 mm należy 
wykonać jako naprężną — na uchwytach odciągowych, i zakończyć w złączu kontrolnym. Złącze kontrolne 
zamontować na wysokości 1,5 m nad poziomem terenu. Do łączenia zwodów zastosować zaciski krzyżowe 
ocynkowane ze śrubami M8. W części podziemnej projektuje się uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej 
Fe/Zn 25x4 mm ułożonej na głębokości 0,6 — 0,8 m w odległości 1,5 m od budynku. Łączenia bednarki dokonać 
poprzez spawanie, a miejsca spawów zabezpieczyć antykorozyjnie. Do uziomu otokowego należy połączyć wszystkie 
zwody pionowe i uziomy wyrównawcze. Wychodzącą z ziemi bednarkę należy chronić antykorozyjnie 30 cm nad i 20 
cm pod ziemią. Złącza kontrolne — zaciski krzyżowe drut — taśma zakonserwować bezkwasową wazeliną techniczną. 
Zakres prac obejmuje; 
Uzupełnienie i podłączenie instalacji odgromowej na dachu budynku, 
Wykonanie zwodów pionowych na ścianie budynku w niezbędnym zakresie (do połączenia nowego fragmentu 
odgromu do istniejącej instalacji odgromowej. 
Połączenia zwodów pionowych z uziomem otokowym poprzez złącza kontrolne. Lub wykonanie nowego uziemienia 
otokowego w części dobudowywanej. 
Zastosowane materiały; 
Drut Fe/Zn $, Bednarka Fe/Zn 25x4, 
Złącza krzyżowe, 
Złącza kontrolne, 
Uchwyty dachowe do montażu instalacji odgromowej, 
Uchwyty odciągowe do montażu zwodów pionowych, 
2.7. Instalacja od porażeń 
Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano dodatkowe wyłączniki małoprądowe w 
istniejącej szafce rozdzielczej. 
  
3. Odbiór 
3.1. Wstępny odbiór instalacji — próby montażowe. 
Instalacje elektryczne po ich wykonaniu podlega próbą montażowym, które polegają na sprawdzeniu: 
• Zgodności wykonania wszystkich instalacji z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i odstępstwami, 
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a także zgodności z przepisami szczegółowymi, 
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną. 
• Jakości wykonania instalacji 
• Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym 
• Spełnienia przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji 
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 
• Zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 
Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, o której 
mowa wyżej należy dokonywać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej - od złącza do gniazd 
wtyczkowych i odbiorników. 
Po wykonaniu prób montażowych należy sporządzić następujące dokumenty: 
• Protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i okablowania, Protokoły z 
wykonywanych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ciągłości przewodów ochronnych, w tym 
głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych, 
• Protokoły z wykonania pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu zadziałania urządzeń 
ochronnych różnicowoprądowych, 
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Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, o której mowa wyżej powinna obejmować przede wszystkim 
sprawdzenie: 
a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną 
normami i certyfikatami, 
b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
c) poprawności wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych instalacji i urządzeń, 
d) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz sprzętu i osprzętu w dostosowaniu do 
warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 
e) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
f) prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
g) prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych, 
h) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych (warunków środowiskowych w 
jakich pracują) 
h) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora budowy, wprowadzonych do dokumentacji 
technicznej. 
3.2. Instalacje elektryczne. 
W takcie prób montażowych instalacji elektrycznych należy je poddać szczegółowym oględzinom i próbom, 
obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia czy spełniają wymagania dotyczące ochrony 
ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, 
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną 
ostrożność celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom oraz urządzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania urządzenia. Celem oględzin jest 
stwierdzenie, czy instalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania 
bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie ich parametrów technicznych z 
wymaganiami nom), czy zostały prawidłowo dobrane i instalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają 
widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 
Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości: 
- Ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- Ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 
- Doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń 
zabezpieczających, 
  Zabudowania odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
  Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
- Umieszczenia schematów, ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, 
bezpieczników, łączników, zacisków, itp.,   połączeń przewodów. 
Podstawowe czynności jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także wymagania norm, których spełnienie 
należy stwierdzić w takcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej ; 
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Przed przystąpieniem do odbioru wykonawca określi, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona 
podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowana oraz stwierdzi prawidłowość dobrania 
środków ochrony przed porażeniem. 
Zastosowane środki ochrony przed porażeniem pądem elektrycznym powinny spełniać: 
1. Wymagania ogólne podane w normie PN-IEC60364-4-47. Instalacje eklektyczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
2. Wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 
Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi 
Wykonawca określi czy; 
a) instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoża, na których są 
zainstalowane, 
b) urządzenia mogące powodować powstanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego 
negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
c) dostępne części urządzeń i aparatów nie stwarzają zagrożenia, 
d) urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie wystąpieniem niebezpiecznych 
temperatur. 
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Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-IEC 60364-4-42. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego oraz PN-IEC 603644-482 Instalacje eklektyczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w szczególności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa. 
Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających 
i sygnalizacyjnych Wykonawca określi: 
a) prawidłowość doboru parametrów technicznych, kompatybilność i dostosować do warunków pracy urządzeń: 
- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym,   
- zabezpieczonych przełącznikiem zwarciowym,  różnicowoprądowym, zabezpieczającym przed zanikiem napięcia  do 
odłączania izolacyjnego 
b) także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we właściwych miejscach 
instalacji elektrycznej prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość (selektywność) 
c) działania i czy zabezpieczono przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki 
napięcia 
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających o których mowa wyżej, dokonuje się 
przez;   stwierdzenie spełnienia warunków technicznych dobom przekroju przewodów i kabli do obciążeń prądem 
elektrycznym   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne -  dla doboru i 
montażu wyposażenia elektrycznego - PN-IEC60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne. 
- dla aparatury łączeniowej i sterowniczej PN - IEC60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza dla urządzeń do odłączenia izolacyjnego i łączenia. 
PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
- dla urządzeń zabezpieczających przed pądem przetężeniowym - PN - IEC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym i PN IEC603 
64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochroną zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony 
przed pądem przetężeniowym. 
Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
Należy sprawdzać, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
a) odłączenia od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu 
b) wynikającym z potrzeb sterowania 
c) wynikających z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu sad:  
-  odłączenia izolacyjnego i łączeń roboczych  
-  wyłączenia do celów konserwacji   wyłączenia awaryjnego 
d) wynikającym z odłączenia w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych 
Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach PN-IEC603 54-4-46 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie oraz 
PNIEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura łączeniowa i sterowania. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia przewodów neutralnych i 
ochronnych 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczania przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno-neutralnych PEN 
polega na sprawdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno 
neutralnych oraz stwierdzeniu, że kolory zielono-żółty i jasnoniebieski - nie zostały zastosowane do oznaczenia 
przewodów fazowych. 
Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. PN - 90/E - 05023 
 identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami lub cyframi. 
Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy; 
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we właściwym miejscu 
- obwody, bezpieczniki, łączniki, przyciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację zgodnie z 
oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych 
- tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we właściwym 
miejscu 
- umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w  wystarczającym zakresie pozwalają na identyfikację 
obwodów i urządzeń. 
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Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania następujących norm: 
- PN — IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia wspólne. 
- PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach 
- PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 
- PN - 88/E -.08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i maki bezpieczeństwa 
- PN -92/N - 01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 
Połączenia przewodów 
Sprawdzeniu podlega połączenia przewodów a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z wymaganiami oraz przy 
użyciu odpowiednich metod i osprzętu oraz czy nacisk połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski 
nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. Wymagania dotyczące połączeń 
przewodów podane są w normach: 
- PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe, rozłączne do łączenia przewodów o przekrojach do 16 mm2 
- PN - 75/E - 06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do użytki domowego i podobnego. Wymagania i badania 
podstawowe. Połączenia elektryczne i mechaniczne. 
Odbiór instalacji powinien przebiegać z udziałem:  
- przedstawiciela Inwestora,  
- inżyniera budowy  
-  projektanta instalacji, 
- przedstawiciela wykonawcy, 
Wykonawca powinien przygotować do odbioru następujące dokumenty: 
- powykonawczy projekt techniczny protokoły pomiarów instalacji (j.w)   dziennik budowy   ważne świadectwa 
dopuszczenia urządzeń - atesty lub certyfikaty 
 
4. Obmiar robót. 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar 
robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie 
oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i 
kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
Jednostkami obmiaru robót w zakresie instalacji elektrycznych są:   metry [m] dla kabli i przewodów elektrycznych,   
sztuki [szt] dla osprzętu, aparatów i urządzeń 
 
5. Podstawa płatności 
5.1.Wymagania ogólne. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.2.Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych i słaboprądowych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawce rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
— określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 
— ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych i słaboprądowych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty instalacyjne uwzględniają również: 
— przygotowanie stanowiska roboczego, 
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
— obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowana przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m, (jeśli taka konieczność występuje), 
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzę powstałych w czasie robót, 
— uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
— usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej, — likwidacje 
stanowiska roboczego. 



106 
 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowania niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen 
jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 
oddzielnej płatności 
 
6. Dokumenty odniesienia 
6.1.Normy 
PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60898:2000 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 
podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) - Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529-2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Cześć 1: Zasady, 
wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. 
Cześć 1 : Wymagania ogólne 
PN-EN 60799:2004 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. PN-EN 60898-
1:2003 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 
podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana Al ). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczę przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Cześć 1: Postanowienia ogólne. 
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PN-EN 61009-1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 
nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Cześć 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
po montażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania po montażowych badan odbiorczych (Zmiana AZI  
PN-E-93207: 1998 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napniecie do 750 V do 
przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napniecie do 
750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Azl). PN-E-93210:1998 - Sprzęt 
elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napniecie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 
A. Wymagania i badania. PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw. 
 
6.2.Ustawy 
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Póz. Zmianami). 
6.3.Rozporzadzenia 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 
2002 r. Nr 108, Poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I I sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów Deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów 
budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
6.4. Instalacja odgromowa 
 Zwody poziome 
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego naprężenia 
lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 
- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych przyklejanych. 
- zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej na dachach o pokryciach 
nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, 
cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej niż 0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak 
również na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. 
Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową jeśli Zamawiający ją posiada lub stanem 
istniejącym zwłaszcza: 
- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi dachu 
-  na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci należy prowadzić nad kalenicą dachu. 
-   wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy wyposażyć w zwody 
niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu 
-   zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm ); nad 
szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację 
-   do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 
-   przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu należy 
uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia  papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie. 
Przewody odprowadzające i uziemiające. 
- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach lub 
metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane. 
- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w odległości nie mniejszej niż 2 cm od 
podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od 
podłoża z materiałów łatwo palnych. 
- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych odległości pomiędzy 
wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 
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- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania konstrukcyjnego i materiału 
budynku 
- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające montować według 
dokumentacji projektowej. 
- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób i w takich 
odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany wymuszone parciem wiatru 
- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, śrubowe lub zaciskane. 
 


