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I. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – część ogólna 
1. Część ogólna 
1.1.  Informacja o przedmiocie zamówienia 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: „Przebudowa budynku komunalnego 
przy ul. Jana 3,w śabnie” 
 
Lokalizacja inwestycji: ul. Jana 3, w śabnie. 
 
Zamawiający: Urząd Gminy, ul. Jagiełły 1, 33-240 śabno 
  
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania „Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Jana 
3, w śabnie” 
Zakres robót objętych ST obejmuje: 
• Roboty zewnętrzne 
Prace demontaŜowe 
− DemontaŜ krat okiennych  
− DemontaŜ obróbek blacharskich  
− DemontaŜ rynien i rur spustowych 
− DemontaŜ daszków nad wejściami do budynku 
− DemontaŜ balustrad schodów zewnętrznych 
− Wyburzenie schodów zewnętrznych prowadzących na poziom parteru 
Prace budowlane 
− Izolacja istniejących ścian fundamentowych  
− Budowa więźby dachowej na istniejącym stropodachu 
− Ocieplenie ścian budynku styropianem SM10 grubości 12cm + tynk mineralny cien-

kowarstwowy, w poziomie piwnic – 5cm 
− MontaŜ rynien i rur spustowych wraz z obróbką blacharską – rynny stalowe ocyn-

kowane z powłok poliestrowych ø192 i 150, rury spustowe jak wyŜej- ø120 i 
100mm. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm. 

− MontaŜ kominów wentylacji grawitacyjnej – rury stalowe ocynkowane Ø150 i Ø250 
zaizolowane wełną mineralną 5cm w folii aluminiowej, nad dachem otoczone płasz-
czem z blachy chromoniklowej 0,6mm, zakończone wywietrzakami turbowent. 

− Renowacja istniejących kominów.  
− Budowa schodów zewnętrznych prowadzących na poziom parteru. 
− Budowa fundamentu pod dźwig platformowy. 
− MontaŜ dźwigu platformowego pionowego KALEA. 
− Renowacja balustrady i schodów zewnętrznych prowadzących do piwnic. Balustra-

da pokryta farbą antykorozyjną i 2x farbą nawierzchniową w kolorze brązowym. 
Bieg schodów wykończony warstwą lastrico zatartą na ostro. 

− MontaŜ daszków nad wejściami do budynku.  
− Wymiana instalacji odgromowej. 
− MontaŜ krat okiennych – Parter.  
− Wymiana instalacji.  
 
• Roboty wewnętrzne 
Prace demontaŜowe 
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− DemontaŜ stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi. 
− DemontaŜ stolarki drzwiowej  
− Wyburzenie ścianek działowych. 
− Wyburzenie schodów pomiędzy parterem a I piętrem, (północno – zachodni naroŜ-

nik budynku) 
− Wykucie nowych otworów drzwiowych 100x210. 
− Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych do szer. 100cm  
− DemontaŜ istniejących warstw posadzki: gładź wyrównawcza 3cm, 2xpapa asfalto-

wa na lepiku, ŜuŜel zwałow. zalany mlekiem cementowym 10cm, jastrych cemen-
towy 4cm. 

− Usunięcie istniejących warstw malarskich ze ścian. 
Prace budowlane i wykończeniowe 
− MontaŜ stolarki okiennej PCV.  
− MontaŜ parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,75mm. 
− MontaŜ parapetów wewnętrznych PCV 
− Budowa ścianek działowych z cegły kratówki gr.12cm na zaprawie cementowo-

wapiennej Ściany działowe murować na podkładzie z betonu B15 gr. 12cm i szer. 
20cm bezpośrednio na projektowanej izolacji. 
Wszystkie projektowane ściany łączyć ze ścianami istniejącymi poprzez wykonanie 
bruzd w ścianach istniejących na głębokość min 6 cm, co 5 warstwę ściany projek-
towanej. 

− Budowa ścianek działowych z płyt k-g gr. 12,5cm 
− Zamurowania istniejących otworów w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, za-

murowania cegłą kratówką na szerokość istniejącego muru. 
− Renowacja istniejących tynków na ścianach istniejących. 
− Tynkowanie nowoprojektowanych ścianek – tynk cementowo-wapienny (piwnice -

kat. III; parter, I piętro – kat.IV).  
− Po zdemontowaniu istniejących warstw posadzki betonowej, połoŜenie nowych 

warstw posadzki na istniejących warstwach: gładź wyrównawcza 3-4cm, 2xpapa bi-
tumiczna termozgrzewalna, styropian SM20 7cm, wylewka cementowa 5cm, wy-
kładzina pcv lub gres. 

− MontaŜ stolarki drzwiowej. 
− W pom. higieniczno-sanitarnych i kotłowni do wysokości 2,05 m pokrycie ścian 

okładziną z płytek ceramicznych. 
− W pomieszczeniu socjalnym pokrycie ściany, na której umieszczone są urządzenia 

sanitarne fartuchem z płytek ceramicznych do wysokości 1,6 m i szerokości 0,5m 
poza krawędzie urządzeń 

− W pom. higieniczno-sanitarnych i kotłowni montaŜ urządzeń sanitarnych: muszla 
ustępowa, umywalka, zlewy, wpusty podłogowe, zawory czerpalne ze złączką do 
węŜa 

− W pom. higieniczno-sanitarnych montaŜ wentylacji grawitacyjnej poprzez wykona-
nie otworu w stropie i montaŜ przewodu – rura stalowa ocynkowana Ø150 zaizolo-
wana wełną mineralną 5cm w folii aluminiowej. 

− W poziomie piwnic, w poszczególnych pomieszczeniach wykucie otworów w ścia-
nach zewnętrznych jako wentylacja typu „zetowego” 14x14cm, usytuowane 20 cm 
poniŜej stropu 

− Wykucie otworu w stropie i montaŜ schodów typowych składanych umoŜliwiają-
cych dostęp na strych  

− Malowanie ścian i sufitów farbą akrylową 
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1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
1.3.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
1.3.2. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
ST.  
1.3.3. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
− Projekt architektoniczny 
− Konstrukcja 
− Instalacje wod. – kan. 
− Instalacje elektryczne 
− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
− Przedmiar robót 
− Kosztorys inwestorski 
1.3.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty prze-
kazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projek-
towej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona od-
powiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy 
jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone mate-
riały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelo-
we, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać do-
puszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Pro-
jektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie mate-
riały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych 
Wykonanie robót budowlanych zaleŜy od przyjętej przez Wykonawcę technologii ro-
bót oraz od jego potencjału ludzkiego i technicznego. 
Wykonawca inwestycji powinien właściwie zorganizować proces technologiczny wy-
konania poszczególnych obiektów, jak teŜ pozostałą infrastrukturę budowy wpływającą 
na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych prac. Proponowany opis organizacji robót 
budowlanych został wyspecyfikowany w SST. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
precyzyjnie opisują dla poszczególnych typów robót plan organizacji przy ich wykony-
waniu, w punkcie o wymaganiach dotyczących robót budowlanych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, wymaganiami normowymi. 
1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Realizacja przyszłej inwestycji nie powinna powodować szczególnych uciąŜliwości dla 
okolicznych mieszkańców i innych osób trzecich, pod warunkiem zachowania przez 
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Wykonawcę robót odpowiednich środków zapobiegających powstawaniu takich 
uciąŜliwości.  
Planowane dostawy materiałów muszą zostać zorganizowane w taki sposób, aby ich 
przebieg odbywał się w sposób niezakłócający ruchu na ulicach sąsiadujących z placem 
Budowy.  
Wszystkie szkody na terenie przyległym do inwestycji, powstałe w wyniku prac bu-
dowlanych Wykonawca zobowiązany jest naprawić i uporządkować do stanu sprzed 
budowy. Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie kroki zapobiegające nadmier-
nemu rozprzestrzenianiu się hałasu, wibracji, pyłu i innych zanieczyszczeń budowla-
nych, które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć interesy osób trzecich. 
1.4.3 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) 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 uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie 
Wykonawca w czasie wykonywania robót winien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązany jest do wyposaŜenia placu budowy 
w sprzęt ochronny i ppoŜ. Zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odzieŜ 
wymaganą dla personelu zatrudnionego na pl. budowy. Wykonawca uniemoŜliwi pracę 
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed roz-
poczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w skrócie „BIOZ”. 
1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie pomieszczenia dla kierownictwa 
budowy oraz pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracowników budowy. Zaleca się sto-
sowanie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, które w razie potrzeby moŜna 
przemieszczać po placu budowy w ramach realizowanego zadania. Zaplecze powinno 
w szczególności obejmować pomieszczenia dla kierownictwa i administracji budowy 
składające się z szatni, umywalni, jadalni, a takŜe toalety i magazyny. W celu prawi-
dłowego funkcjonowania zaplecza, budowy naleŜy zapewnić wykonanie tymczaso-
wych przyłączy wszystkich niezbędnych mediów na placu budowy. 
1.4.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany. 
1.5. Nazwy i kody 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót, składa się z części ogólnej zwanej 
Ogólną Specyfikacją Techniczną ( ST) i z części szczegółowej, zwanej Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi ( SST). 
Zakres robót przewidzianych do wykonania, został ujęty w Szczegółowych Specyfika-
cjach Technicznych, które naleŜy stosować w łącznie z Ogólną Specyfikacją Tech-
niczną.  
Roboty przewidziane do wykonania ujęto w następujących Szczegółowych Specyfika-
cjach Technicznych: 
 
− Roboty ziemne      45110000-4 
− Zbrojenie betonu      45262310-7 
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− Betonowanie       45262300-4 
− Roboty murowe      45262700-8  
− Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  45420000-7 
− Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych   45411000-4 
− Pokrywanie podłóg i ścian –posadzki    45430000-0 
− Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe –ślusarka  45450000-6 
− Roboty wykończeniowe     45400000-1 
− Roboty izolacyjne      45321210-1 
− Instalacje wod – kan      45332000-3 
− Instalacje elektryczne      45310000-3 
 
1.6. Określenia podstawowe 
InŜynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad re-
alizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kiero-
wania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wy-
liczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In-
Ŝyniera. 
Polecenie InŜyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności techno-
logicznej ich wykonania 
 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-
teriałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych ma-
teriałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez InŜyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wyko-
nawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i labora-
toryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
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InŜynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zo-
stały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera.  
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłace-
niem. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastoso-
wania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜynie-
ra o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie 
dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 
przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera 
w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim za-
miarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji InŜyniera, moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-
runków umowy zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne po-
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zwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 
o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą 
być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜyt-
kowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Bu-
dowy. 
 
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za ja-
kość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami InŜyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wyso-
kości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekto-
wej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy pro-
dukcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań nauko-
wych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera będą 
wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu po-
nosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜy-
niera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wy-
konywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wy-
konanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykony-
wanych Robót, 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji InŜynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny-

mi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaga-
niom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy prze-
prowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zado-
walający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier usta-
li, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie 
z Umową. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów pono-
si Wykonawca. 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jed-
noznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.4. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawia-
jącego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-
dowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbo-
wego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera 
o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym ter-
minem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosz-
torysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według in-
strukcji InŜyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-
sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 
 
8. Odbiór robót budowlanych 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom od-
bioru: 
− odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
−  odbiorowi końcowemu. 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜli-
wiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postę-
pu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Od-
bioru Robót dokonuje InŜynier. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych 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 w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 
 
9. Rozliczenie robót 
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 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
Wykaz norm i dokumentów odniesienia przedstawiono w SST. 
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 Tom II 
 

Przebudowa budynku komunalnego 
przy ul. Jana 3,w śabnie 

 
 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – część szczegółowa 
 
II.1. Roboty ziemne 
II.2. Zbrojenie betonu 
II.3. Betonowanie 
II.4. Roboty murowe  
II.5. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  
II.6. Wykonywanie tynków wewnętrznych  
II.7. Pokrywanie podłóg i ścian – posadzki 
II.8.  MontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów wewnętrznych  
II.9. Roboty wykończeniowe   
II.10. Roboty izolacyjne 
II.11. Instalacje wod – kan. 
II.12. Instalacje elektryczne  
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II.1.  Roboty ziemne 45110000-4 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. 
„Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Jana 3,w śabnie” 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontrak-
tem.  
W zakres tych robót wchodzą:  
1.3.1. Wykopy.  
1.3.2. Podkład Ŝwirowo-piaskowy pod fundamenty.  
1.3.3. Podkład pod posadzkowy z piasku zwykłego.  
1.3.4. Zasypki.  
1.3.5. Transport gruntu.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi i wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  
2. Materiały  
2.1. Grunty do wykonania podkładu wg 1.3.2.  
Do wykonania podkładu naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-piaskowe. Wymagania doty-
czące pospółek:  
– uziarnienie do 50 mm,  
– łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%,  
– zawartość frakcji pyłowej do 2%,  
– zawartość cząstek organicznych do 2%.  
2.2. Do wykonania podkładu wg 1.3.3. naleŜy stosować piasek zwykły.  
2.3. Do zasypywania wykopów wg 1.3.4. moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego 
wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki mate-
riałów budowlanych itp.  
3. Sprzęt  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  
Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu.  
4. Transport  
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy spraw-
dzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wy-
konać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów ko-
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nieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicz-
nych.  
5.3. Tolerancje wykonywania wykopów  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  
5.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów  
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posado-
wienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 
poniŜej poziomu projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z Inspektorem 
celem podjęcia odpowiednich decyzji.  
5.5. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:  
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.  
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych.  
(3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm.  
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu.  
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 
Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.  
5.6. Zasypki  
5.6.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia In-
spektora, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
5.6.2. Warunki wykonania zasypki  
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewi-
dzianych w nim robót.  
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci.  
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tar-
czami.  
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js 
= 0,95 wg próby normalnej Proctora.  
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w spo-
sób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.  
6. Kontrola jakości robót  
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.6.  
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 11.  
6.1. Wykopy   
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować:  
– zgodność wykonania robót z dokumentacją  
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie  
– przygotowanie terenu  
– rodzaj i stan gruntu w podłoŜu  
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– wymiary wykopów  
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  
6.2. Wykonanie podkładów  
Sprawdzeniu podlega:  
– przygotowanie podłoŜa  
– materiał uŜyty na podkład  
– grubość i równomierność warstw podkładu  
– sposób i jakość zagęszczenia.  
6.3. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega:  
– stan wykopu przed zasypaniem  
– materiały do zasypki  
– grubość i równomierność warstw zasypki  
– sposób i jakość zagęszczenia.  
7. Obmiar robót  
Jednostkami obmiarowymi są:  
– wykopy – [m3]  
– podkłady – [m3]  
 – zasypki – [m3]  
– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.  
8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
9. Podstawa płatności  
– Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.  
Cena obejmuje:  

- wyznaczenie zarysu wykopu,  
- odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 
   odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas 
   ziemnych,  

– Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.  
Cena obejmuje:  

- dostarczenie materiału  
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.  

– Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.  
Cena obejmuje:  

- dostarczenie materiałów  
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  

− Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu.  

Cena obejmuje:  
– załadowanie gruntu na środki transportu  
– przewóz na wskazaną odległość  
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza  
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.  

10. Przepisy związane  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miary.  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  
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PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
BN-88/8932-02 PodłoŜa kolejowe.  
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  
Techniczne warunki dostawy.  
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 
kształtów i wymiarów.  
 
II.2. Zbrojenie betonu 45262310-7 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro występujących 
w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Jana 3,w śabnie” 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie zbrojenia betonu.  
W zakres tych robót wchodzą:  
1.3.1. Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.  
1.3.2. Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali    A-III.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  
2. Materiały  
2.1. Stal zbrojeniowa  
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6.  
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:  
• Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PNEN 10025:2002.  
· W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęk-
nięć, naderwań i rozwarstwień.  
(3) Wady powierzchniowe:  
· Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, roz-
warstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.  
• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemeta-
liczne, wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  
– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gład-
kich,  
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominal-
nej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.  
(4) Odbiór stali na budowie.  
• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  
– znak wytwórcy,  
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– średnicę nominalną,  
– gatunek stali,  
– numer wyrobu lub partii,  
– znak obróbki cieplnej.  
• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 
2 sztuki dla kaŜdej wiązki czy kręgu.  
· Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następują-
cy:  
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 
lub innych zanieczyszczeń,  
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić 
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niŜ 5 mm na 1 m długości pręta.  
• Magazynowanie stali zbrojeniowej.  
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub sto-
jakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.  
(5) Badanie stali na budowie.  
• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed 
wbudowaniem zbadać  
laboratoryjnie w przypadku, gdy:  
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych,  
– stal pęka przy gięciu.  
3. Sprzęt  
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.  
4. Transport  
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu Ŝeby 
uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Wykonywanie zbrojenia  
a) Czystość powierzchni zbrojenia.  
• Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,  
• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opa-
lać np. lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  
· Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  
b) Przygotowanie zbrojenia.  
· Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.  
• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z równocze-
snym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.  
· Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002  
· SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 
c) MontaŜ zbrojenia.  
· Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  
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• Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montaŜowych.  
· MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu.  
· MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawie-
niem szalowania bocznego.  
· Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prę-
tów oznaczonego w projekcie.  
• Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  
6. Kontrola jakości  
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
z podanymi wyŜej wymaganiami.  
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową jest 1 tona.  
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość(t) zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy 
t/mb. Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜo-
wych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wy-
niku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych 
w projekcie.  
8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbioru końcowego. 
• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.  
• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków 
złącz i długości zakotwień prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem.  
9. Podstawa płatności  
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie ma-
teriału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaŜ zbro-
jenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą spe-
cyfikacją, a takŜe oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 
teren robót.  
10. Przepisy związane  
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.  
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
 
II.3. Betonowanie 45262300-4 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku 
komunalnego przy ul. Jana 3,w śabnie” 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
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wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych 
kontraktem.  
1.3.1. Betony konstrukcyjne.  
1.3.2. Podbetony.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  
2. Materiały  
2.1. Składniki mieszanki betonowej  
(1) Cement  
a) Rodzaje cementu  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B30000: 
1990 o następujących markach:  
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20  
marki „35” – do betonu klasy wyŜszej niŜ B20  
b) Wymagania dotyczące składu cementu  
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:  
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%  
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%  
– Zawartość alkaliów do 0,6%  
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%  
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%  
c) Opakowanie  
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 
50,2 kg. 
Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cemento samochody wyposaŜone 
we wsypy umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyłado-
wania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.  
d) Świadectwo jakości cementu  
KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kon-
troli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.  
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu  
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora.  
f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu  
• Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 
196-1:1996, PN-EN 1963: 
1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.  
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.  
• Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się prze-
prowadzenie kontroli  



 

 20

obejmującej:  
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997  
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997  
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie.  
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być 
uŜyty do betonu.  
g) Magazynowanie i okres składowania  
· Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  
• dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-
ków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach)  
· dla cementu luzem:  
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia 
do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 
do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach).  
• PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, za-
bezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.  
• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  
• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywa-
nia.  
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie:  
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 
w składach zamkniętych.  
• KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przecho-
wywana w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie.  
(2) Kruszywo.  
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.  
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ:  
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie pro-
stopadłej do kierunku betonowania.  
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia:  
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,  
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,  
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.  
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić 
bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg  
PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.  
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2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uŜytego do budowy.  
– B-20 dla wykonania konstrukcji.  
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
– nasiąkliwość nie większa jak 4%  
– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niŜ 5%, spadek wytrzymałości nie 
większy od 20% po 150 cyklach  
zamraŜania i rozmraŜania.  
– B-25 dla wykonania osłony izolacji  
– B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek  
– B-10 dla podbetonów i podkładów  
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.  
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie.  
2.3. Materiały do wykonania podbetonu  
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie.  
Orientacyjny skład podbetonu:  
– pospółka kruszona 0/40,  
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 
8%.  
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:  
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%  
3. Sprzęt  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowa-
nia mieszarek wolno spadowych).  
4. Transport  
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
(1) Środki do transportu betonu  
· Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami).  
• Ilość„gruszek” naleŜy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości  
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samo-
chodu.  
(2) Czas transportu i wbudowania  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:  
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C  
5. Wykonanie robót  
5.1. Zalecenia ogólne  
· Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.  
· Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy.  
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej  
(1) Dozowanie składników:  
• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo, z dokładnością:  
2% – przy dozowaniu cementu i wody  
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3% – przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  
· Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa.  
(2) Mieszanie składników  
• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się  
stosowania mieszarek wolnospadowych).  
· Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 
minuty.  
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
• Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜ-
liwiającej łatwe ich opróŜnianie  
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania  
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie.  
• Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem,  
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny.  
• Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od po-
wierzchni, na którą spada. W  
przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja  
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji tech-
nologicznej, która powinna  
uwzględniać następujące zalecenia:  
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny,  
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 
naleŜy stosować belki wibracyjne.  
(4) Zagęszczanie betonu  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad:  
• Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z bu-
ławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w 
płaszczyźnie poziomej.  
· Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wi-
bratora.  
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5–
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  
• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 
m.  
• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.  
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• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.  
• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów po-
winno być trwałe i sztywne.  
(5) Przerwy w betonowaniu  
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i u-
zgodnionych z projektantem.  
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione 
z projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona 
być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych.  
• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygo-
towana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez:  
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego,  
– obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 
o stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania.  
· W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowie-
nie betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu.  
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
(1) Temperatura otoczenia  
• Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ+5°C, 
zachowując warunki  
umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierw-
szym zamarznięciem.  
• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jed-
nak wymaga to zgody  
Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukła-
dania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 
7 dni.  
(2) Zabezpieczenie podczas opadów  
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wy-
padek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu.  
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  
• Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed za-
marznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  
• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywa-
nych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  
• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu na-
leŜy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie 
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  
5.4. Pielęgnacja betonu  
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  
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• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chro-
niącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  
• Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 
ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie sięłączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  
· Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004.  
· W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami.  
(2) Okres pielęgnacji  
• UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie  
twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  
• Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.  
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu  
(1) Równość powierzchni i tolerancji.  
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, · pęknięcia są niedo-
puszczalne,  
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowa-
na otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,  
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany,  
• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna od-
powiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niŜ 2 mm.  
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń  
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy:  
• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,  
• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygła-
dzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,  
• wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.  
5.6. Wykonanie podbetonu  
Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem 
nośności załoŜonej w projekcie technicznym. PodłoŜe winne być równe, czyste i odwod-
nione. Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.  
6. Kontrola jakości  
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Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyŜej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.  
7. Obmiar robót  
Jednostkami obmiaru są:  
– 1 m3 wykonanej konstrukcji.  
– 1 m3 wykonanego podbetonu.  
8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 
powyŜej.  
9. Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
Cena jednostkowa obejmuje dla 1.3.1.  
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji  
– oczyszczenie podłoŜa  
– wykonanie deskowania z rusztowaniem  
– ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem projektowa-
nych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem po-
wierzchni  
– pielęgnację betonu  
– rozbiórką deskowania i rusztowań 
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 
obiektu.  
Podbeton na podłoŜu gruntowym.  
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 
podłoŜa, przygotowanie, ułoŜenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie sta-
nowiska pracy.  
10. Przepisy związane  
PN-EN 206-1:2003 Beton.  
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości obję-
tości.  
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-89/S-10050 Próbne obciąŜenie obiektów mostowych, Ŝelbetowych.  
PN-B-06250 -Beton zwykły.  
PN-B-06251 -Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne,  
PN-B-19701 -Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgod-
ności.  
PN-B-32250 -Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
PN-B-24620 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-EN 12274-1:2002 U -Cienkie warstwy na zimno -Metody badań –Część l: Pobieranie 
próbek do ekstrakcji lepiszcza  
PN-EN 26927 -Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  
PN-B-0215I -Akustyka budowlana-Ochrona przed hałasem pomieszczeń we budynkach. 
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem  
PN-B-02153:2002 -Akustyka budowlana -Terminologia, symbole literowe i jednostki  
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PN-EN 20140-2:1999 -Akustyka -Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izola-
cyjności akustycznej elementów budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie 
danych określających dokładność.  
PN-ISO 6242-1:1999 – Budownictwo. WyraŜanie wymagań uŜytkownika. Wymagania 
termiczne  
PN-90/B-14501-Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-EN 934-2:2002 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -Część2: Domieszki do 
betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie  
PN-B-32250 -Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne -Kruszywa skalne -Podział, nazwy i określenia  
PN-78/B-01101 -Kruszywa sztuczne -Podział, nazwy i określenia  
PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw  
PN-EN 197-1:2002-Cement-Część l: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego uŜytku  
PN-EN 197-2:2002 -Cement-Część2: Ocena zgodności  
PN-90/B-30010-Cement portlandzki biały,  
PN-81/B-30003-Cement marki 15,  
PN-B-19705:1998-Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny  
PN-EN 9 34-6:2002 -Domieszki do betonu-zaprawy i zaczynu -Część6: Pobieranie pró-
bek, kontrola zgodności i ocena zgodności  
PN-EN 480-12:1999 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Ozna-
czanie zawartości alkaliów w domieszkach  
PN-EN 1008:2004 -Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu  
PN-EN 932-1:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 
próbek  
PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i termino-
logia uproszczonego opisu petrograficznego  
 
PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu po-
wietrza)  
 
II.4. Roboty murowe 45262700-8  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku ko-
munalnego przy ul. Jana 3,w śabnie” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
1.3.1.   Wymurowanie ścian działowych pełnych z cegły dziurawki gr ¼ cegły, 
1.3.2. Wymurowanie ścianek działowych pełnych z cegły kratówki gr ½ cegły, 
1.3.3. Wymurowanie ścian z cegły kratówki 25, 38, cm, 
1.3.4. Wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu grubości 10 cm, 
1.3.5. Wykonanie nadproŜy z belek prefabrykowanych, 
1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera.  
2. Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg 1.3.: 
- cegły kratówki, cegły dziurawki, cegły pełne kl. 150, 
� odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15o C i odmraŜania –

brak uszkodzeń, 
- zaprawa cementowo-wapienna M 30, 
- zaprawa cementowo-wapienna M 50, 
- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, 
� zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, 
� do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 
� kaŜdej dostawie kruszywa do zaprawy powinien towarzyszyć numerowany dokument 

dostawy podpisany przez producenta lub w jego imieniu zawierający: źródło pocho-
dzenia (nazwa wyrobiska lub kamieniołomu,lub w przypadku wątpliwości,takŜe skła-
dowiska),rejon produkcji i/lub lokalizacji, datę wysyłki, oznaczenie, jeśli jest wyma-
gane:gęstość ziarn i maksymalną zawartość chlorków, jeśli jest istotne znakowanie 
CE, 

� do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,Ŝe tem-
peratura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ 
+5oC, 

� do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszo-
ne w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,które powinno 
tworzyć jadnolitą i jednobarwną masę,bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych, 

Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie,w zaleŜności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna, 
− Styropian SM 15 gr 10 cm. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Wymagania ogólne: 
a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania 
i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności,  co do odsadzek, wysko-
ków i otworów. 
b) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości.W miejscu połą-
czenia murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końco-
we. 
c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 
cegłą suchą,zwłaszcza w okresie letnim,naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać 
lub moczyć w wodzie. 
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d) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
e) Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powy-
Ŝej 0oC. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie war-
stwy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycz-
nych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie 
naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł 
i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury z cegły kratówki: 
a) Cegłę kratówkę naleŜy stosować do ścian samonośnych i osłonowych. 
b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną 

w granicach zagłębienia stoŜka pomiarowego 6-8 cm, 
c) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12 mm,a grubość spoin pio-

nowych 10 mm, 
d) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić:dla spoin poziomych +5 i –2 

mm, a dla spoin pionowych =5 mm, 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
6.1. Materiały ceramiczne: 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
- Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 
- Próby doraźnej przez oględziny,opukiwanie i mierzenie: 
• Wymiarów i kształtu cegły, 
• Liczby szczerb i pęknięć, 
• Odporność na uderzenia, 
• Przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla, 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporność na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy,naleŜy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów mate-
riałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów: 
Zwichrowania i skrzywienia: 
A. Na 1 metrze długości: 
a) Mury spoinowane 3 mm, 
b) Mury nie spoinowane 6 mm, 
B. Na całej powierzchni: 
a) Mury spoinowane 10 mm, 
b) Mury nie spoinowane 20 mm, 
Odchylenia od pionu: 
A. Na wysokości 1 m: 
a) Mury spoinowane 3 mm, 
b) Mury nie spoinowane 6 mm, 
B. Na wysokości kondygnacji: 
a) Mury spoinowane 6 mm, 
b) Mury nie spoinowane 10 mm, 
C. Na całej wysokości: 
a) Mury spoinowane 20 mm, 
b) Mury nie spoinowane 30 mm, 
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7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykonanie konstrukcji stalowej [t] 
- wykonanie murów [m2] 
- wykonanie wyposaŜenia [kpl] 
8. Odbiór robót 
8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2. Odbiór końcowy. 
9. Rozliczenie robót 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz na podstawie 
kosztorysu i zapisów w dzienniku budowy.  
10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020    Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996   Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-75/B-12001        Cegła pełna wypalana z gliny-zwykła. 
PN-90/B-14504       Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego uŜytku. 
PN-B-30000:1999   Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001       Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-97/B-30003      Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005      Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020      Wapno.  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
 
II.5. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45420000-7 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej w ramach zadania pn. „Przebudowa 
budynku komunalnego przy ul. Jana 3,w śabnie” 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie montaŜu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.  
W skład tych robót wchodzi montaŜ:  
1.3.1. okien drewnianych szklonych szkłem zespolonym wg zestawień stolarki  
1.3.2. drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych wg. zestawień  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  
2. Materiały  
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Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malar-
skimi.  
2.1. Drewno  
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabryka-
ty tarte odpowiadające normom państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolar-
ce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%.  
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być 
większe niŜ podano poniŜej.  
RóŜnice wymiarów [mm] okien drzwi  
wymiary zewn. ościeŜnicydo1m 5  
powyŜej 1m 5  
róŜnica długości przeciwległych elementów do 1 m 1 1  
ościeŜnicy mierzona w świetle powyŜej 1m 22  
skrzydło we wrębie szerokość do1m 1  
powyŜej 1m 2  
wysokość powyŜej 1m 2  
róŜnica długości przekątnych do1m 2  
przekątnych skrzydeł we wrębie 1do2m 3 3  
powyŜej 2m 33  
przekroje szerokość do50mm 1  
powyŜej 50mm 2  
elementów grubość do40mm – 1  
powyŜej 40mm – 2  
grubość skrzydła –1  
2.2. Okucia budowlane  
2.2.1. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykają-
ce, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 
braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została usta-
nowiona norma.  
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami anty-
korozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.  
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich  
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biolo-
giczną. NaleŜy impregnować:  
– elementy drzwi,  
– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic.  
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stoso-
wania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB.  
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego 
Zakładu Higieny.  
2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni ze-
wnętrznych elementów stolarki budowlanej naraŜonych na bezpośrednie działanie czyn-
ników atmosferycznych – nie naleŜy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów 
od strony pomieszczenia.  
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich  
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2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny 
lub syntetyczny oraz bio odporne farby do gruntowania.  
2.4.2. JeŜeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, naleŜy podać rodzaj środka 
uŜytego do gruntowania.  
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej  
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować:  
– do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
szybkoschnących wg BN-71/6113-46  
– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby 
ftalowe ogólnego stosowania wg  
BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-
76/6115-38.  
2.6. Szkło  
Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.  
2.7. Składowanie elementów  
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i prze-
wiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy układać w 
jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
2.8. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta. 
2.9. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa  
3. Sprzęt  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora.  
4. Transport  
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu na-
leŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone 
przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jed-
nostek kontenerowych. Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunię-
ciem lub utratą stateczności.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Przygotowanie ościeŜy.  
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do 
którego ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa 
lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić.  
5.1.2. Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu 
zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta.  
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.  
Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).  
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej  
• W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub li-
stwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach.  
· Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 
listwą. 
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· Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niŜ 3 mm.  
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
– 2mmprzy długości przekątnej do 1 m,  
– 3mmprzy długości przekątnej do 2 m,  
– 4mmprzy długości przekątnej powyŜej 2 m.  
• Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do sto-
sowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  
· Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć.  
· Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej  
· Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.  
• OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice 
naleŜy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.  
• Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do tego celu świadectwem ITB.  
· Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.  
• Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i po-
ziomie; w wypadku bram bez ościeŜnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwio-
nych w ościeŜu.  
· Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.  
Miejsca luzów, wartość luzu i odchyłek okien i drzwi  
Luzy między skrzydłami +2 +2  
Między skrzydłami a ościeŜnicą –1 –1  
5.3. Powłoki malarskie  
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.  
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawie-
rać substancji szkodliwych dla zdrowia.  
6. Kontrola jakości  
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla sto-
larki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.  
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:  
– sprawdzenie zgodności wymiarów,  
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do od-
wzorowania,  
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyj-
nych,  
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  
Roboty podlegają odbiorowi.  
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest:  
Dla pozycji 1.3.1.i 1.3.2. – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic.  
8. Odbiór robót  
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Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczegól-
nione w punkcie 5.  
9. Podstawa płatności  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje:  
– dostarczenie gotowej stolarki,  
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obi-
ciem listwami,  
– dopasowanie i wyregulowanie  
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  
10. Przepisy związane  
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.  
BN-82/6118-32 Pokost lniany.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.  
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe. 
-Instrukcje stosowania materiałów i montaŜu urządzeń wydane przez producentów.  
-Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaŜnione instytucje.  
-Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.  
-Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed koro-
zją biologicznąśrodkami chemicznymi",  
-Polskie Normy, w tym:  
-PN-B-91000:1996 -Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia  
-PN-88/B-I0085 -Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania  
-PN-90/B-92210 -Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwia-
mi,  
szklone. Ogólne wymagania i badania  
-PN-EN 1192:2001 -Drzwi -Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych,  
-PN-EN 12219:2002U -Drzwi -Wpływ klimatu -Wymagania i klasyfikacja,  
-PN-87/B-06077 -Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciąŜenia statyczne 
działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła.  
-PN-86/B-06076 -Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciąŜenia udarowe,  
-PN-88/B-06079 -Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy.  
-PN-89/B-06085 -Drzwi Metody badań odporności na włamanie ObciąŜenia statyczne 
prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła.  
-PN-EN 947:2000 -Drzwi rozwierane -Oznaczanie odporności na obciąŜenie pionowe  
-PN-EN 948:2000 -Drzwi rozwierane -Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne  
-PN-89/B-91003 – Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie  
-PN-82/B-92010 -Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modu-
larne  
-PN-90/B-92270 -Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej odporno-
ści na włamanie -klasy C. Wymagania i badania uzupełniające.  
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-PN-EN 130:1998 -Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 
wielokrotne wichrowanie  
-PN-EN 117:2002U -Metody badań okien -Badania mechaniczne  
-PN-EN 13115:2002U -Okna -Klasyfikacja właściwości mechanicznych. ObciąŜenie 
pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne  
-PN-EN 12210:2001 –Okna i drzwi -Odporność na obciąŜenie wiatrem. Klasyfikacja  
-PN-EN 12211:2001 -Okna i drzwi -Odporność na obciąŜenie wiatrem. Metoda badania  
-PN-EN l2212:2002-Okna i drzwi-Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie.  
Metoda badania  
-PN-EN 12207:2001 -Okna i drzwi -Przepuszczalność powietrza -Klasyfikacja  
-PN-EN 1026:2001 -Okna i drzwi -Przepuszczalność powietrza -Metoda badania  
-PN-EN 12208:2001 -Okna i drzwi -Wodoszczelność -Klasyfikacja  
-PN-EN 1027:2001 -Okna i drzwi -Wodoszczelność -Metoda badania  
-PN-90/B-91002 -Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowa-
nych modularnie  
-PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania  
-PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport  
-PN-EN 949:2000 -Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i Ŝaluzje. Oznaczanie odpor-
ności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i cięŜkim  
-PN-EN 13124-1:2002U -Okna, drzwi i Ŝaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania  
-PN-EN 13123-1:20021 -Okna, drzwi i Ŝaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i 
klasyfikacja  
-PN-EN 1523:2000 -Okna, drzwi, Ŝaluzje i zasłony. Kulo odporność. Metody badań.  
-PN-EN 1522:2000 -Okna. drzwi, Ŝaluzje i zasłony. Kulo odporność . Wymagania i kla-
syfikacja  
-PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne. Metoda badania. Część 2: Drzwi  
-PN-EN 951:2000 -Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości 
i prostokątności.  
-PN-EN 1294.2002U -Skrzydła drzwiowe. Określenia zachowania się pod wpływem 
zmian wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach  
-PN-EN 950:2000 -Skrzydła drzwiowe -Oznaczanie odporności na uderzenie dałem 
twardym  
-PN-EN 1530:2001 -Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji  
-PN-EN 952.2000 -Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru  
-PN-EN 1529:2001 -Skrzydła drzwiowe. Wysokość szerokość grubość i prostokątność. 
Klasy tolerancji  
-PN-B-10201:1998 -Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne  
-PN-B-10221:1998 -Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne  
-PN-EN 12194:2002U -śaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne. Niewłaściwe uŜytko-
wanie. Metody badań  
 
II.6. Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych     45411000-4 
1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych w ramach zadania pn. „Prze-
budowa budynku komunalnego przy ul. Jana 3,w śabnie” 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
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1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniŜszego.  
1.3.1. Tynki wewnętrzne  
1.3.2. Okładziny ścienne wewnętrzne.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  
2. Materiały.  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawie-
rających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności:  
– nie zawierać domieszek organicznych,  
– mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty.  
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm.  
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
· Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  
· Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj.  
ok. 3 godzin.  
· Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe tempera-
tura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C.  
• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  
Wymagania:  
Barwa – wg wzorca producenta  
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%  
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa  
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C  
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ  
– gatunek I 80%  
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– gatunek II 75%  
2.5. Wykładziny z ceramiki – wg dokumentacji projektowej wykonawczej.  
2.6. Materiały do suchych tynków  
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta  
2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.  
3. Sprzęt  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.  
4. Transport  
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków  
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebi-
cia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.  
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów mu-
rów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. W niŜszych temperaturach moŜna wykony-
wać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie 
z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych 
temperatur”.  
d) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. W okresie wysokich tem-
peratur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 
1 tygodnia, zwilŜane wodą.  
5.2. Przygotowanie podłoŜy  
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy ze-
wnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe 
naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy 
z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy 
zwilŜyć wodą.  
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych  
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
5.3.2. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie naraŜonych na zawilgo-
cenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach ze-
wnętrznych o stosunku 1:1:2.  
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.  
• Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
naleŜy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa.  
• PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mu-
ry z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
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· Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku.  
• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zapra-
wy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.  
• Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwar-
stwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 
mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cemento-
wo-wapiennej marki 5 lub 3.  
• Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i od-
cieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin 
w wodzie czystej.  
· Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C.  
• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej.  
5.5. Kryteria oceny jakości i odbioru  
· sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin  
· sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów,  
· sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.  
6. Kontrola jakości  
6.1. Materiały ceramiczne  
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie:  
· sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,  
· próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
– wymiarów i kształtu płytek  
– liczby szczerb i pęknięć,  
– odporności na uderzenia,  
• W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją pod-
dać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu 
w przypadku wykładziny zewnętrznej).  
6.2. Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów mate-
riałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór podłoŜa  
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tyn-
kowych. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜe-
li odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe 
oczyścić i zmyć wodą.  
8.2. Odbiór tynków  
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-
ścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m.  
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Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
– pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomiesz-
czeniu,  
– poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej po-
wierzchni między przegrodami  
pionowymi (ściany, belki itp.).  
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:  
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoŜa, pilśni itp.,  
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa.  
8.3. Odbiór podłoŜy pod płytki ceramiczne  
Wg punktu 5.4.  
9. Podstawa płatności  
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
– przygotowanie zaprawy,  
– dostarczenie materiałów i sprzętu,  
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
– osiatkowanie bruzd,  
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
– reperacje tynków po dziurach i hakach,  
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
Okładziny ścian  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje:  
– przygotowanie zaprawy,  
– przygotowanie podłoŜa,  
– dostarczenie materiałów i sprzętu,  
– moczenie płytek, docinanie płytek,  
– ustawienie i rozbiórką rusztowań,  
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,  
– zamurowanie przebić,  
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
– reperacje tynków,  
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.  
10. Przepisy związane  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.  
Elementy murowe z kamienia naturalnego.  
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.  
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe  
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wy-
konywania i badania przy odbiorze.  
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II.7.  Pokrywanie podłóg i ścian –posadzki    45430000-0 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku komunalne-
go przy ul. Jana 3,w śabnie” 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  
1.3.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
1.3.2. Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podłoŜa rzadką zaprawą cementową, ułoŜeniem zaprawy cementowej marki 8 
MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfalto-
wą szczelin dylatacyjnych.  
1.3.3. Posadzka z wykładzin rulonowych.  
1.3.4. Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem pod-
łoŜa, rozłoŜeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoŜa i płytek, zapa-
stowaniem i wyfroterowaniem.  
1.3.5. Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakoto-
wych z cokolikami luzem ułoŜonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podłoŜa, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-
niem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopaso-
waniem i ułoŜeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i 
umyciem powierzchni.  
1.3.6. Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem, ułoŜonych na 
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, za-
gruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowa-
niem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułoŜeniem na zaprawie oraz wy-
pełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.  
1.3.7.  Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami przyściennymi.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  
2. Materiały  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia.  
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawie-
rających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności:  
– nie zawierać domieszek organicznych,  
– mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
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piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)  
2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04  
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego 
(azbestu lub wełny mineralnej), mączki  
mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy)  
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.  
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niŜ 5 mm.  
2.5. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175  
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włók-
nistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów  
i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających kon-
strukcji (paki tłuszczowe, pak i Ŝywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i Ŝywice 
sztuczne)  
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:  
– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,  
– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,  
– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych 
spoiną kitu o grubości 20 mm i  
wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie,  
– wydłuŜenie względne przy zerwaniu, nie mniej niŜ – 20 mm,  
– spływność z betonu w połoŜeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje 
się,  
– odporność na zamraŜanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z 
wysokości 2,5 m na płytę stalową –  
bez pęknięć i odprysków,  
– gęstość pozorna, nie mniej niŜ – 1,5 mm.  
2.6. Wyroby terakotowe  
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.  
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:  
– barwa: wg wzorca producenta  
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5%  
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa  
– ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm  
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20  
– kwasoodporność nie mniej niŜ 98%  
– ługoodporność nie mniej niŜ 90%  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
– długość i szerokość: ±1,5 mm  
– grubość: ± 0,5 mm  
– krzywizna: 1,0 mm  
b) Gresy – wymagania dodatkowe:  
– twardość wg skali Mahsa 8  
– ścieralność V klasa ścieralności  
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.  
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:  
– stopnice schodów,  
– listwy przypodłogowe,  
– kątowniki,  
– naroŜniki.  
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Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
– długość i szerokość: ±1,5 mm  
– grubość: ±0,5 mm  
– krzywizna: 1,0 mm  
c) Materiały pomocnicze  
Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, 
albo klej.  
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:  
– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białegoi mączki wapiennej  
– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowa-
nej kazeiny.  
d) Pakowanie  
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.  
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...”.  
e) Transport  
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłoŜyć mate-
riałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na 
środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.  
f) Składowanie  
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wy-
sokość składowania do 1,8 m.  
3. Sprzęt  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu.  
4. Transport  
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszcze-
niem i zagruntowaniem podłoŜa mlekiem wapienno - cementowym, ułoŜeniem 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 wytrzymałośći grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  
− Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza niŜ: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.  
− PodłoŜe, 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 bu-

dynku 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 niŜsza niŜ 5°C.  
− Zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego.  
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− Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości nie-
zbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niŜ 400 kg/m3.  

− Zaprawę cementową naleŜy 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 niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej 
lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szeroko-
ści pomieszczenia.  

− W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryski-
wanie powierzchni wodą.  

5.2. Wykonywanie posadzki PCW  
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW moŜna przystąpić po całkowitym ukoń-
czeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych 
łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  
Przygotowanie podłoŜy  
− PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową.  
− Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.  
− Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niŜsza niŜ 15°C 

i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w 
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.  

− Wykładziny PCW i kleje naleŜy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane 
co najmniej na 24 godziny przed układaniem.  

− Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z 
rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜona 
na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm.  

− Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych 
w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy PCW.  

− Arkusze naleŜy ułoŜyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być 
większa niŜ 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami.  

− Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza 
się mijankowy układ spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie 
więcej niŜ 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu.  

− Posadzki z wykładzin PCW naleŜy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy 
powinny być przyklejone na całej długości do podłoŜa i dokładnie dopasowane w na-
roŜach wklęsłych i wypukłych.  

5.3. Posadzki cementowe  
− Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno-lub dwu-

warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.  
− Posadzki naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj 

konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmiesz-
czenie szczelin dylatacyjnych.  

− Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość 
nie niŜszą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozo-
stałych posadzkach – 10 MPa.  
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− W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  
– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów 
budynku,  
– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie róŜniących się wymiarach,  
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niŜ 6 m, przy czym powierzchnia 
pola zbliŜonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z za-
prawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego 
na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.  

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych  
– sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoŜa naleŜy przyjąć wg warunków zasto-
sowanego systemu.  
6. Kontrola jakości  
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.  
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpo-
wiadają wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przetermi-
nowanych (po okresie gwarancyjnym).  
6.3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych).  
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  
Inspektora i sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót  
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej.  
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projek-
tową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ate-
stami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpo-
wiadają wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przetermi-
nowanych (po okresie gwarancyjnym).  
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  
8.4. Odbiór powinien obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową,  
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wy-
konać przez ocenę wzrokową,  
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów  
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie na-
leŜy wykonać przez ocenę wzrokową.  
9. Podstawa płatności  
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Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, któ-
ra obejmuje przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie sta-
nowiska pracy.  
10. Przepisy związane  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.  
 
II.8.  MontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów wewnętrznych  
45420000-7 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej – 45421000-4 
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów – 45421100-5 
Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych –45421110-8 
Instalowanie drzwi metalowych-45421114-6 
Instalowanie progów drewnianych –45421133-5 
Instalowanie drzwi drewnianych –45421134-2 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montaŜem stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów we-
wnętrznych.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wykończeniowych, wykony-
wanych zgodnie z dokumentacją projektową. W ramach realizacji inwestycji przewiduje 
się montaŜ stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów wewnętrznych. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowied-
nimi normami i określeniami zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumenta-
cją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga 
pozwolenia na budowę. 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawca zgłosi ten fakt organowi, przed zamierzonym 
terminem rozpoczęcia robót ( zgodnie z ustawą prawo budowlane).  
2. Materiały 
Materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone 
w normach rysunkowych, przypadku braku normy – powinny odpowiadać rysunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym rysunkom. Do wykonania robót budowla-
nych dotyczących, naleŜy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opi-
sem technicznym i rysunkami. 
Materiały: 
− stolarka okienna z PCV, 
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− stolarka okienna drewniana, 
− komplety stolarki drzwiowej z profilu aluminiowego, 
− stolarka drzwiowa drewniana, 
− komplety zabudowy sanitariatu z laminatu, 
− parapety wewnętrzne PCV, 
− gips, 
− uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa, 
− zaprawa murarska, 
− pianka montaŜowa, 
− taśma malarska. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST - Ogólna specyfikacja techniczna. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom za-
wartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z technologią załoŜoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac, propo-
nuje się uŜyć następującego sprzętu, 
poziomica, pion, metr, śrubokręty, dłuta, młotki ręczne, kielnie, noŜe, pace murarskie, 
wiertarki, wkrętaki. 
4. Transport 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi - Ogólna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z 
technologią załoŜoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się uŜyć ta-
kich środków transportu jak: 
− samochód skrzyniowy, 
− samochód dostawczy. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja tech-
niczna i w dokumentacji projektowej, ponadto:  
− nie naleŜy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, 

opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 
− składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed moŜliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się skła-
dowanych materiałów i elementów, 

− opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest 
zabronione, 

− podczas wiatru o szybkości większej niŜ 10 m/s , roboty naleŜy wstrzymać, 
− stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem. 
5.2 Sprawdzić poziom, pion, kąty framugi i poziom podpory / progu/. Umieścić stolarkę 
w otworze, ustabilizować ją za pomocą klinów. Po określeniu właściwej pozycji okna 
/drzwi / zaznaczyć na framudze punkty osadzenia kotew mocujących. Wykuć dłutem 
otwór w ścianie, przykręcić zaczepy mocujące na ościeŜnice. Kierować ich końce do 
wewnątrz muru, zakotwić w murze. Umieścić materiał uszczelniający / kit lub piankę/ na 
powierzchni podpory, w miejscu gdzie spoczywa dolna część ościeŜnicy. Ustawić osta-
tecznie stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami, 
na czas montaŜu. 
Cementować zaczepy zaprawą murarską lub cementem szybkowiąŜącym. 
Szczelinę między framugą a ościeŜnicą wypełnić pianką montaŜową / zabezpieczyć okno 
taśmą malarską/. Po 24 godzinach odciąć noŜem nadmiar pianki. Wewnętrzne po-
wierzchnie futryny wyrównać gipsem. Spojenie okna z framugą uszczelnić masą siliko-
nową lub akrylową. 
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Uzupełnić ubytki zewnętrzne, warstwą zaprawy, która powinna mieć grubość wystarcza-
jącą aby zakryć szczelinę montaŜową ościeŜnicy. Przed tynkowaniem usunąć kliny mon-
taŜowe. W drzwiach zamontować okucia. Parapety wewnętrzne układać na piance mon-
taŜowej. Styk okna i parapetu wewnętrznego uszczelnić masą silikonową. 
5.4. NaleŜy wykonać następujące prace: 
− montaŜ stolarki okiennej /obmiar zgodny z przedmiarem/ - m2 / szt/ 
− montaŜ stolarki drzwiowej /obmiar zgodny z przedmiarem/ - m2 / szt/ 
− montaŜ parapetów wewnętrznych /obmiar zgodny z przedmiarem/ - mb /szt/ 
− montaŜ okuć drzwiowych /obmiar zgodny z przedmiarem/ - szt 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i 
uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
6.3. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne zasady kontroli jakości, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Technicz-
na. 
Kontroli podlega: 
− wykonanie montaŜu stolarki okiennej, drzwiowej,  
− wykonanie montaŜu parapetów, 
− wypoziomowanie zamontowanych elementów, 
− wypełnienie ubytków w ścianie, 
− zakup materiałów. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Jednostką obmiaru jest : 
− m2 / szt/ stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowania;  
− mb / szt /  parapetów wewnętrznych, na podstawie dokumentacji projektowej i pomia-

rów;   
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Odbiorowi podlega wykonanie montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów 
wewnętrznych.  
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio-
ru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
9.2. Zgodnie z dokumentacją, naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
Specyfikacji technicznej. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wy-
niki pomiarów. 
Cena robót obejmuje : 
− prace pomiarowe;   
− załadunek, transport rozładunek materiałów;  
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− montaŜ stolarki okiennej i drzwiowej;  
− montaŜ parapetów wewnętrznych; 
− montaŜ okuć drzwiowych; 
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 
− zakup materiałów; 
10. Przepisy związane z prowadzeniem robót. 
10.1. Normy  
PN -88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi Wymagania i badania. 
PN/B-02100  Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi.  Pakowanie, przechowywanie, transport 
PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiarów odchyłek od prostokątno-
ści 
PN-EN 12400:2004 91.060.50  Okna i drzwi Trwałość mechaniczna Wymagania i klasy-
fikacja  
PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi Wpływ klimatu Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez do-
stawcę 
PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami 
Wymagania i metody badań 
10.2. Warunki bezpieczeństwa pracy, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna.  
 
II.9.  Roboty wykończeniowe  45400000-1 
45440000-3 Roboty malarskie   
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku ko-
munalnego przy ul. Jana 3,w śabnie” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:  
1.3.1. Malowanie konstrukcji stalowych,  
1.3.2. Malowanie tynków.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  
2. Materiały  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
2.2. Mleko wapienne  
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Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez roz-
cieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń.  
2.3. Spoiwa bezwodne  
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrą-
zowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.  
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej 
do brunatnej, będącej roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalni-
kach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliŜo-
nych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać 
wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie.  
2.4. Rozcieńczalniki  
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować:  
– wodę – do farb wapiennych, emulsyjnych i akrylowych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,  
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb po-
winny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświad-
czeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  
2.5. Farby budowlane gotowe  
2.5.1. Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm pań-
stwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadec-
twach ich dopuszczenia przez ITB.  
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe  
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania  
– wydajność– 6–10 m2/dm3,  
– max. czas schnięcia – 24 h  
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metalicz-
na  
– wydajność– 15–16 m2/dm3,  
– max. czas schnięcia – 8 h  
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały  
– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,  
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stoso-
wania – biały do rozcieńczania wyrobów  
chlorokauczukowych,  
2.5.4. Wyroby epoksydowe  
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna  
– wydajność– 6–10 m2/dm3,  
– max. czas schnięcia – 24 h  
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97  
– wydajność– 4,5–5 m2/dm3  
– czas schnięcia – 24 h  
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała  
– wydajność– 5–6 m2/dm3,  
– max. czas schnięcia – 24 h  
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara  
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– wydajność– 6–8 m2/dm3  
– czas schnięcia – 24 h  
Lakier bitumiczno-epoksydowy  
– wydajność– 1,2–1,5 m2/dm3  
– czas schnięcia – 12 h  
2.5.5. Farby olejne i ftalowe  
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  
– wydajność– 6–8 m2/dm3  
– czas schnięcia – 12 h  
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002  
– wydajność– 6–10 m2/dm3  
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych  
Wymagania dla farb:  
– lepkość umowna: min. 60  
– gęstość: max. 1,6 g/cm3  
– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%  
– roztarcie pigmentów: max. 90 m  
– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osią-
gnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.  
Wymagania dla powłok:  
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  
– grubość– 100-120 mm  
– przyczepność do podłoŜa – 1 stopień,  
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoŜa,  
– twardość względna – min. 0,1,  
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powo-
dować uszkodzenia powłoki  
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występo-
wać spęcherzenie powłoki.  
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wia-
derka stoŜkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i  
przechowywane w temperaturze min. +5°C.  
2.6. Środki gruntujące  
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świa-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
– na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej.  
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagrunto-
wać rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsią-
kliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.  
3. Sprzęt  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  
4. Transport  
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i prze-
pisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.  
5. Wykonanie robót  
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Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszcze-
nia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 
moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe 
spaść poniŜej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzew-
czych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po:  
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urzą-
dzeń sanitarnych),  
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  
– całkowitym ułoŜeniu posadzek,  
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.  
5.1. Przygotowanie podłoŜy  
5.1.1. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo wapienną.  
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zapra-
wą cementowo-wapienną.  
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  
5.2. Gruntowanie.  
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowa-
nia powierzchni.  
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 
tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w sto-
sunku 1:3–5.  
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować poko-
stem.  
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe.  
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpa-
chlówką epoksydową.  
5.3. Wykonywania powłok malarskich  
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, 
plam i odprysków.  
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd po-
wierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 
bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowar-
stwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach.  
6. Kontrola jakości  
6.1. Powierzchnia do malowania.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obej-
mować:  
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
– sprawdzenie wsiąkliwości,  
– sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,  
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– sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny ze-
wnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej po-
wierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s.  
6.2. Roboty malarskie.  
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wy-
konania:  
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach,  
– dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach.  
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  
6.2.3. Badania powinny obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi nor-
mami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy 
uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i spraw-
dzonych w naturze.  
8. Odbiór robót  
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej.  
8.1. Odbiór podłoŜa  
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaga-
niom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub od-
powiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, na-
leŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić.  
8.2. Odbiór robót malarskich  
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdze-
niu równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzor-
cem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pig-
mentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów po-
włoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrot-
nym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru.  
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa.  
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8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu ba-
danej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmat-
ką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  
9. Podstawa płatności  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebra-
niem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość 
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze.  
10. Przepisy związane  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 
II.10. Roboty izolacyjne    45321210-1 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku komunalnego 
przy ul. Jana 3,w śabnie” 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w 
obiektach objętych przetargiem.  
1.3.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe  
1.3.2. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków.  
1.3.3. Izolacje termiczne.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadec-
twach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownic-
twie.  
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2.1.2. Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkła-
dowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na 
welonie szklanym oraz papy na włóknie.  
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą 
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w nor-
mach państwowych i świadectwach ITB.  
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych  
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna  
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleŜy stosować papę I/400 na tektu-
rze o gramaturze 400 g/m2.  
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997  
· wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.  
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu 
rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza 
się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsze niŜ 30 
mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m długości papy.  
• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabar-
wienie. 
• wymiary papy w rolce  
– długość: 20 m ±0,20 m  
40 m ±0,40 m  
60 m ±0,60 m  
– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm  
b) Pakowanie, przechowywanie i transport  
• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 
cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.  
· Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre-
ślonymi w ww. normie.  
• Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed za-
wilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników.  
• Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami – 80 cm.  
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco  
Wymagania wg PN-B-24625:1998.  
– temperatura mięknienia – 60–80°C  
– temperatura zapłonu – 200°C  
– zawartość wody – nie więcej niŜ 0,5%  
– spływność– lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin war-
stwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°  
– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy skle-
jonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.  
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania  
Wymagania wg PN-B-24620:1998  
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF  
Wymagania wg normy PN-75/B-30175  
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2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy  
Wymagania wg normy BN-70/6112-24  
2.3. Materiały do izolacji termicznych  
2.3.1. Styropian  
Styropian samogasnący. Do ocieplenia ścian o gęstości min. 15 kg/m3.  
a) Wymagania  
· płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spie-
nionych,  
· dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:  
– dla płyt o grubości poniŜej 30 mm – o głębokości do 4 mm  
– dla płyt o grubości powyŜej 30 mm – o głębokości do 5 mm.  
Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej do-
puszczalnej wady 10 cm2.  
b) Pakowanie.  
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość 
stosu nie powinna być wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta 
zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pako-
wacza.  
c) Przechowywanie  
Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł 
ognia.  
d) Transport.  
Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i 
ruchu drogowego.  
2.3.3. Wełna mineralna.  
W postaci płyt, filców i mat.  
Wymagania:  
– wilgotność wełny max. 2% suchej masy,  
– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.  
3. Sprzęt  
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.  
4. Transport  
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  
5.1.1. Przygotowanie podkładu  
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciąŜenia.  
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.  
5.1.2. Gruntowanie podkładu  
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być za-
gruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.  
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna prze-
kraczać 5%.  
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe 
druga warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.  
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 
5°C.  
5.1.3. Izolacje papowe  
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a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 
powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem 
między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.  
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed 
wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy 
asfaltowej ułoŜonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.  
c) Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadają-
cy wymaganiom norm państwowych.  
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.  
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niŜ 10 cm.  
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.  
5.2. Izolacje termiczne  
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe 
naleŜy układać na styk bez szczelin.  
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.  
Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 
styków winno wynosić minimum 3 cm.  
5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowy-
wane w czasie wznoszenia ścian. NaleŜy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ścia-
ny, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.  
5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoce-
niem (przez nakrycie folią lub papą).  
6. Kontrola jakości  
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowa-
niu lub innym równorzędnym dokumentem.  
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z doku-
mentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wy-
stawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
· Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie naleŜy stosować równieŜ ma-
teriałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
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a) dokumentacja techniczna,  
b) dziennik budowy,  
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.  
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
9. Podstawa płatności  
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
– dostarczenie materiałów,  
– przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą,  
– zagruntowanie podłoŜa i połoŜenie geowłókniny,  
– wykonanie izolacji wraz z ochroną,  
– uporządkowanie stanowiska pracy.  
10. Przepisy związane  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
Płyty styropianowe.  
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.  
PN-EN 622-:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne.  
PN-EN 622-:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych.  
PN-EN 622-:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych.  
PN-EN 622-:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych.  
 
II.11. Instalacje wod – kan        CPV- 45332000-3 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montaŜu  instalacji wodociągowo-
kanalizacyjnej  przy przebudowie budynku komunalnego na potrzeby Ośrodka 
Pomocy Społecznej w śabnie przy ul. Jana 3, na działce nr 1241/27 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

� woda uŜytkowa  
 
Budynek zaopatrywany jest w wodę poprzez istniejący przyłącz. Dla całego obiektu 
przewidziano zestaw wodomierzowy z wodomierzem DN 25 który zostanie zamontowa-
ny w piwnicy. Pomieszczenia piwnic  naleŜy zabezpieczyć przed ewentualną „cofką” 
poprzez zastosowanie  studzienki rewizyjnej z wbudowanym zaworem zwrotnym. Przy-
jęto studzienkę rewizyjną Stausaffe RS z dwoma automatycznie działającymi klapami 
przeciwcofkowymi ze stali szlachetnej i z dodatkowym zaryglowaniem ręcznym.  
Wewnętrzne instalację wodociągową zaprojektowano z rur RAUTITAN his (Instalacje 
wody pitnej zimnej i ciepłej) wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-
Xa łączonych za pomocą tulei mosięŜnej zaciskanej osiowo. Maksymalne ciśnienie robo-
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cze wynosi do 10 bar. Rura moŜe pracować w sposób ciągły  przy temperaturze 70OC. 
Krótkotrwale (przy zakłóceniach) dopuszczalne są temperatury do 100OC. Rura spełnia 
wymagania normy PN-EN ISO 15875-2, odpowiada równieŜ wymaganiom normy DIN 
16892. Posiada równieŜ Atest PZH HK/W/0357/01/2005 na system. 

Dopuszcza się moŜliwość zastosowania rur innego producenta przestrzegając 
wymogów obowiązujących dla wybranego systemu. Przewody w piwnicy i piony prowa-
dzić na podporach po wierzchu ścian. Izolacji (pianka Thermaflex) dla wody gr 13 mm.  
 

� kanalizacja  
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną zaprojektowano z rur PCW (poziomy), pio-

ny prowadzone po wierzchu ścian zabezpieczyć przed roszeniem  
i zabudować płytą gipsowo kartonową. Poziomy kanalizacyjne w piwnicach naleŜy pro-
wadzić częściowo po ścianach i w posadzce. KaŜdy pion kanalizacyjny wyposaŜyć  
w rewizje.  

� ogrzewanie  
bez zmian 

1.4. Ogólne wymagania 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – 
przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, 
a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. Materiały 
- Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane 

wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
- Wszystkie materiały uŜyte 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. 

2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w 
odpowiednich normach: 
– z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207, 
a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa 
b) woda ciepła - Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,płaszcz.Al 
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c) kanalizacja –PVC na uszczelki gumowe 
2.2. Armatura sieci wodociągowej 

Armatura   sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) 
musi spełniać 
warunki określone w następujących normach: 
PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, 
PN/M-75150, 
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 

2.3. Zakładamy wc jako moduły produkowane w całości z pvc  wraz z urzadzeniami ( 
umywalki , ustępy , ścianki )  

2.4. Izolacja termiczna 
- Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych 

z pianki polietylenowej grub. 19 mm, 
- Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. Sprzęt 
– Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 
w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. Transport i składowanie 
4.4. Rury 

- Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich 
zanieczyszczenia. 

4.5. Elementy wyposaŜenia 
- Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się 

krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub 
w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.6. Armatura 
- Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 
4.7. Izolacja termiczna 

- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być 
przewoŜone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

- Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego 
działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ 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 
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5.12. MontaŜ rurociągów 
- Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń 

spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót .....”. 

- Rurociągi instalacji ppoŜ. łączone będą przez spawanie. Wymagania ogólne dla 
połączeń spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót .......”. 

- Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

- Przed zamontowaniem naleŜy 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 uŜywać. 

- Kolejność wykonywania robót: 
− wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
− przecinanie rur, 
− załoŜenie tulei ochronnych, 
− ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń. 

- W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
Ŝadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 
naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 
powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody 
określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 

- Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów 
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na 
kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

- Wykonaną instalację naleŜy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 
mm. 

- Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

5.2. MontaŜ armatury i osprzętu 
− Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: 
− Zawory czerpalne 0,35do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, 

zmywaków, zlewozmywaków – 0,25 m nad przyborem, licząc od górnej 
krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia punktu czerpalnego 

− Baterie wannowe 0,18 m nad górną krawędzią wanny, licząc od wylotów 
podejśćścienne – 0,10 punktów czerpalnych 

− Baterie ścienne i 1,5 m na posadzką basenów, licząc od wylotów osimieszacze 
do natrysków – 1,0 podejść punktów czerpalnych 

− Do baterii i zaworów czerpanych stojących naleŜy stosować łączniki elastyczne, 
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej 
armatury 

5.3. Badanie szczelności instalacji 
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    Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych i w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności naleŜy przeprowadzić przed zasłonięciem 
bruzd lub kanałów, w których są prowadzone przewody badanej instalacji. Przed 
próbą naleŜy napełnić instalacje wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W tabl. 
zestawiono wielkość ciśnień próbnych dla róŜnych rodzajów instalacji. Wymienione 
w tablicy wartości ciśnień naleŜy dwukrotnie podnosić  okresie 30 minut do 
pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie moŜe przekraczać 
0,06 Mpa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie moŜe przekroczyć 
0,02 Mpa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby 
szczelności naleŜy je usunąć i ponownie przeprowadzić cała próbę od początku. 
 

Rodzaj instalacji Wymagane ciśnienie 
próbne 

Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyŜsze 
ciśnienie robocze 

Instalacja wody ciepłej 1,5 x najwyŜsze 
ciśnienie robocze 

 
 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
- Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 

- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle 
przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji 
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy 
nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy 
uŜyciu konwencjonalnych narzędzi. 

6. Kontrola jakości robót 
- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji   powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

- KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 

- Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek 
z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

7. Odbiór robót 
- Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

- W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między 
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operacyjne: 
− przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 

otworów), 
− ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
− bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem 

i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków 
poziomych. 

- Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 

- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy 
dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 

- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania 

w trakcie wykonywania robót, 
− Dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

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

- Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi 

zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
Dokumentacji projektowej, 

− protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 

− aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie 
zmiany i uzupełnienia), 

− protokoły badań szczelności instalacji. 

8. Obmiar robót 
- Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 
- Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

10. Przepisy związane 

10.1.Normy  
 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania 
PN-76/H-74392 Łączniki z Ŝeliwa ciągliwego 
PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia 
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 ocynkowa-
nych  
PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 
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PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar waŜniejszych 
wielkości 
PN-84/B01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatu-
ry i urządzeń. Wymagania i badania 
PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszka-
niach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposaŜenia i powierzchnie funkcjo-
nalnych 
PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 
PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia 
PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej 
PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 
PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodociągowych w połączeniach 
wodociągowych 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-EN ISO 15874-1:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). 
Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polipropylen (PP). 
Część 2: Rury. 
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polipropylen (PP). 
Część 3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polipropylen (PP). 
Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

 
PN-79/M-75110 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłuŜone. 
PN-79/M-75111 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 
PN-79/M-75113 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 
PN-78/M-75114 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 
PN-78/M-75115 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe. 
PN-80/M-75116 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa. 
PN-78/M-75117 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 
PN-80/M-75118 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe 
stojące. 
PN-78/M-75119 
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Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące. 
PN-74/M-75123 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe. 
PN-74/M-75124 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa 
stojąca rozsuwalna. 
PN-75/M-75125 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte. 
PN-77/M-75126 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe. 
PN-80/M-75144 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 
PN-78/M-75147 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 
PN-76/M-75150 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy. 
PN-70/M-75167 
Armatura domowej sieci wodociągowej. PrzedłuŜacze. 
 
PN-EN 1329-1:2001 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków 
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony po-
lichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1329-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości 
i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niepla-
styfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgod-
ności. 
PN-EN 1519-1:2002 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości 
i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Poliety-
len (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1519-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości 
i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Poliety-
len (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-EN 1451-1:2001 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków 
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). 
Część 1: Wymagania dotyczące rur,kształtek i systemu. 
PN-ENV 1451-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości 
i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipro-
pylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-85/M-75178.00 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-89/M-75178.01 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-79/M-75178.03 
Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 
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PN-90/M-75178.04 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. 
PN-89/M-75178.05 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 
PN-89/M-75178.07 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien. 

 
 
II.12. Instalacje elektryczne    45310000-3 
1.Część ogólna 
1.1.Nazwa zamówienia 

Budynek Krytej Pływalni w Tomaszowie Lubelskim Wraz ze Zjazdem z Drogi Publicz-
nej i Niezbędną Infrastrukturą Techniczną 

Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne i zewnętrzne. 
1.2.Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z realizacją następujących robót, urządzeń rozdzielczych i 
instalacji: 

a) linia kablowa od zestawu przyłączeniowego, 

b) szafka wyłącznika P.poŜ., 

c) wewnętrzna linia zasilająca, 

− rozdzielnica RG, 

− rozdzielnica R1, 

− rozdzielnica R2, 

1. instalacja zasilania gniazd 1, fazowych ogólnego przeznaczenia, 

− instalacja oświetlenia wewnętrznego, 

− instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

− instalacje sieci strukturalnej wraz z CPD i centralą telefoniczną, 

− instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze, 

− ochronę przeciwprzepięciową, 

− ochronę od poraŜeń. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem instalacji j.w. i obejmują: 
− wymagania wykonawcze, 

− wymagania materiałowe, 

− technologię montaŜu, 

− transport i rozładunek, 

− składowanie materiałów, 

− nadzór u odbiory. 

1.3.Określenia podstawowe występujące w specyfikacji 
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Wszystkie określenia i nazwy uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równowaŜne 
z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami branŜowymi, warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kaŜdej pozycji dodatko-
wo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, 
norm i instrukcji. Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych 
nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wyko-
nywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zasto-
sowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ wy-
mienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do doku-
mentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z InŜynierem. 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Materiały dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej 

Do wykonania instalacji uŜyto następujących materiałów: 
� Bednarka ocynkowana 25x4mm 
� Cement portlandzki CEM I 32,5 
� Centrala telefoniczna wg projektu 
� Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm 
a) Gips budowlany 
� Gniazda 2-biegunowe podtynkowe 
� Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 
� Gniazda kodowane DATA z kluczem 
� Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 0.5m 
� Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1m 
� Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 3m 
� Kabel U/UTP 250 MHz kat.5, 4 pary 
− Kabel U/UTP 50 par kat.3 
� Kabel YAKY4x35mm2 
� Kalkulacja ZE przyłączenia do sieci 
� Klamra podtrzymująca kable do panela 0-0406330-1 
� Końcówki kablowe do zaprasowania 
� Listwa zasilająca 9 gniazd bez zabezpieczenia 
� Łączniki bryzgoszczelne schodowy IP44 
a) Łączniki instalacyjne jednobiegunowe 
− Łączniki instalacyjne schodowe 
� Łączniki instalacyjne świecznikowe 
� Moduł awaryjny 3h do oprawy 
� Moduł gniazda RJ45 nieekranowany kat.5+ SL, T568A/B 
� Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 
� Opaska kablowa, kolor naturalny ( 200x3.6), kpl.1000szt 
� Opaski kablowe OKi 
� Oprawa awaryjna typu MONITOR1 OP1-S8TA3N CTI 
� Oprawa awaryjna typu MONITOR2 DS1-S8TA3N CTI 
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� Oprawa typu CO1 136 GR EVG, 1x36W 
� Oprawa typu CO1 236 GR EVG, 2x36W 
1. Oprawa typu GLOBUS 1x36W 
� Oprawa typu SDS158 EVG, 1x58W 
− Oprawa typu SR136  EVG, 1x36W, 
1. Oprawa typu SR236  EVG, 2x36W 
� Osłony przewodów 
� Oznaczniki gniazd RJ45 
� Panel krosowy 24 port UTP PCB, kat.5+, T568A/B, 1U 
� Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL9005 
� Piasek 
� Piasek do betonów 
− Płaskowniki perforowane PP 
� Płyta czołowa kątowa 45x45 2xRJ45 do modułów SL UTP/STP/PiMF, uchwyt 

Mosaic 45, RAL9010 
� Pomiary linii komputerowych 
� Pręty ocynkowane fi8 
� Pręty stalowe ocynkowane fi18 
� ProCurve Switch 2610-48 
� Przewód DY 4mm2 750V Ŝółto-zielony 
� Przewód izolowany jednoŜyłowy   1,5mm2 
� Przewód izolowany jednoŜyłowy   2,5mm2 
� Przewód izolowany jednoŜyłowy  10mm2 
− Przewód izolowany jednoŜyłowy  DY6mm2 
� Przyciski jednobiegunowe IP44 
� Puszki izolacyjne PK-60 
� Rozdzielnica główna RG 
− Rozdzielnica piętra R2 
a) Rozdzielnica piwnicy R1 
� Rura RVKL21 
− Rury przewodowe z PCW o średnicy 140mm 
� Rury stalowe bez szwu 
� Rury winidurowe karbowane RVKL 21 
� Rury winidurowe o średnicy do 28mm 
� Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm 
� Szafka wisząca dzielona 17U, głębokość 500mm 
� Szafka wyłącznika P.PoŜ. 
� Szyna ekwipotencjalna typu "MINI" 
� Szyna ekwipotencjalna typu K-12 
� Śruby z nakrętkami i podkładkami 
� Termostat zamykający 
� Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) 
� Wapno gaszone (ciasto wapienne) 
� Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) 
� Wentylator do szafek wiszących 
� Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 
� Wsporniki naciągowe 
� Wsporniki przelotowe 
� Wsporniki ścienne 
� Zaprawa 
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� Zestaw montaŜowy CLIPKO do osprzętu 19" kpl. 4szt 
� Zestaw montaŜowy Optima do modułów 45x45 (na zatrzask) - 

OPTIMA/BARVA biel 
� Złącza kontrolne 
� Złącza rynnowe 
� Złączki 
� Złączki kabłąkowe napręŜające 

 

2.2. Warunki stosowania materiałów 

Przy wykonywaniu robót naleŜy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które 
spełniają te warunki są: 
– Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 

– Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi. 

– Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania są równieŜ wyroby wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą 
dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymaga-
ne dokumenty dla udowodnienia powyŜszego. 
Za materiały nieodpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które: 
nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były przechowy-
wane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastąpiła zmiana własności 
materiału. 
 
2.3. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, szafka CPD, centrala tele-
foniczna, przewody naleŜy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się 
wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały naleŜy przed 
ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 
2.4. Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 
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NaleŜy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na 
bieŜąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany sprzęt 
powinien posiadać dopuszczenia do uŜytkowania. Niedopuszczalne jest uŜywanie sprzętu 
niespełniającego powyŜszych wymogów, jak równieŜ wykorzystywanie go niezgodnie z 
przeznaczeniem. 
Do wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych przewiduje się uŜycie następu-
jącego sprzętu: 

� Ciągnik kołowy 
� Generator poziomu do  20kHz 
� Megaomomierz (miernik izolacji) 
� Miernik poziomu do  20kHz 
� Mostek kablowy 
� Przyczepa do przewoŜenia kabli 
� Przyczepa skrzyniowa  3,5t 
� Samochód dostawczy do 0,9t 
� Samochód samowyładowczy 
� Spawarka 
� Środek transportowy 
� Wibromłot 
� śuraw samochodowy  

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Środki transportowe uŜywane na budowie do transportu materiałów muszą być sprawne i 
posiadać waŜne badania techniczne. 
Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązują-
cych w Polsce przepisów o ruchu drogowym. 
Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w warunkach gwa-
rantujących ich przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pra-
cy. 

5. Wymagania szczegółowe wykonania robót elektrycznych 

– Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

– Rowy pod kable 

Rowy pod kable naleŜy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 
zaleŜności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim 
wytyczeniu ich tras przez słuŜby geodezyjne. 

– Układanie kabli bezpośrednio w gruncie 

Kable naleŜy układać na dnie rowu pod kable, jeŜeli grunt jest piaszczysty, w pozosta-
łych przypadkach kable naleŜy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 



 

 69

cm. Nie naleŜy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w grun-
cie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 
Kable naleŜy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie war-
stwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z 
tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. 
Grunt naleŜy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia grun-
tu powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14]. 

– Trasa instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z 
innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach 
poziomych i pionowych. 

– Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być 
zamocowane do podłoŜa w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

– Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

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

– przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych, 

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być 
wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 

– obwody instalacji elektrycznych i teletechnicznych przechodząc przez podłogi muszą 
być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako 
osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi naleŜy stosować rury stalowe, rury z 
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

– Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu 
mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podłoŜu, przyspawane do 
stalowych elementów konstrukcji budowlanych, przykręcone do podłoŜa za pomocą 
kołków, śrub rozporowych,  kołków wstrzeliwanych a w przypadku osprzętu 
wtynkowego mocować naleŜy w wcześniej obsadzonych puszkach instalacyjnych. 
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach naleŜy mocować 
przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. 

– Podejścia instalacji elektrycznych i teletechnicznych do odbiorników naleŜy 
wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w rurach 
stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu 
przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla 
danego odbiornika. Do odbiorników zasilanych od góry naleŜy stosować podejścia 
zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z 
instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia 
zwieszakowe naleŜy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zaleŜności od 
warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników 
zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia naleŜy wykonywać 
przewodami ułoŜonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a 
takŜe na innego rodzaju podłoŜach np. kształtowniki, korytka itp. 
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– Rury naleŜy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach 
osadzonych w podłoŜu, a dla instalacji wtynkowych wcześniej przygotowanych 
bruzdach. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 
ZaleŜnie od przyjętej technologii montaŜu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą 
oraz sprzętem i osprzętem naleŜy wykonywać przez: 

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, - 
wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

– wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach naleŜy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 
15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 
przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0,1 % aby 
umoŜliwi ć odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się 
układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

– Przed przystąpieniem do wciągania przewodów naleŜy sprawdzić prawidłowość 
wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 
przelotowość. Wciąganie przewodów naleŜy wykonać za pomocą specjalnego 
osprzętu montaŜowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później 
zostaną uŜyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać przez skręcanie na listwach 
lub takich technologii eliminującej starzenie się połączenia. 

– W zaleŜności od rodzaju pomieszczeń instalację naleŜy wykonać: 

− w wykonaniu zwykłym, 

− w wykonaniu szczelnym. 

– Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

− ułoŜenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W 
przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 
zatynkowanie. 

− przed wykonaniem instalacji jako szczelnej naleŜy przewody i kable uszczelniać w 
osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików, 

− średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana 
do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się 
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

–  Łączenie przewodów. 

W instalacji komputerowej nie dopuszcza się łączenia przewodów. Przewód zaczyna 
się w szafce dystrybucyjnej i kończy na zarobionym gnieździe w danym pomieszcze-
niu. W instalacjach elektrycznych  wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokony-
wać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połą-
czeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fa-
brycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opra-
cowane w projekcie, sposób podłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem lub kompe-
tentnym przedstawicielem InŜyniera. 
Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodat-
kowe napręŜenia. Do danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykona-
nia, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
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W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ 
prądu. Długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłą-
czenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń me-
chanicznych. W przypadku stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie po-
winien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz za-
bezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek 
zamiast cynowania). 

– Przyłączenie odbiorników 

Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, ko-
rozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleŜności 
od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne naleŜy 
wykonywać rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki naraŜone są na drgania o duŜej ampli-
tudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te naleŜy 
wykonać: 
1. przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

2. przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi w rurach elastycznych, 

3. przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 
elastycznych.  

– MontaŜ tablic rozdzielczych, szafki CPD, centrali telefonicznej 

Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wspor-
czych dostarczanych oddzielnie naleŜy konstrukcje te mocować do podłoŜa w sposób 
podany w dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montaŜu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją wsporczą naleŜy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej naleŜy przykręcać do kotew lub kon-
strukcji wsporczych zamocowanych w podłoŜu. 
Po zamontowaniu urządzenia naleŜy: 
− zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach, 

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

− załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu, 

− podłączyć obwody zewnętrzne, 

− podłączyć przewody ochronne. 

–  MontaŜ połączeń wyrównawczych 

Dla instalacji połączeń wyrównawczych wykorzystać istniejący uziom. W razie wy-
stąpienia złych pomiarów uziom wykonać jako otokowy. Główną szynę za pomocą 
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śrub przymocować w pomieszczeniu kotłowni. Wykonać połączenia poprzez ułoŜenie 
przewodu w tynku następujące elementy: 
− metalowe rurociągi wchodzące do budynku, 

− metalowe elementy konstrukcyjne, 

− elementy metalowe w sanitariatach. 

–  Próby montaŜowe 

Zakres nadzoru prób i pomiarów nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi po-
winien być wykonywany zgodnie ze szczegółami podanymi w niniejszej specyfikacji 
oraz z ogólnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowla-
nych. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

Pomiar kaŜdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: 
− Wire Mapmapa połączeń pinów kabla, 

− Lengthdługość poszczególnych par, 

− Resistancerezystancja pary 

− Capacitancepojemność pary 

− Impedanceimpedancja charakterystyczna 

− Propagation Delayczas propagacji, 

− Delay Skewopóźnienie skrośne, 

− Attenuationtłumienność, 

− NEXTprzesłuch, 

− ACRstosunek tłumienia do przesłuchu, 

− Return Losstłumienność odbicia, 

− ELFEXTujednolicony przesłuch zdalny, 

− PS NEXTsuma przesłuchów poszczególnych par, 

− PS ACRsuma tłumienności poszczególnych par, 

− PS ELFEXTsuma przesłuchów zdalnych, 

 
Zakres podstawowych pomiarów elektrycznych obejmuje: 

 
− pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

− pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 

− pomiary impedancji pętli zwarciowych, 

− pomiary rezystancji uziemień. 

–  DemontaŜe 

Istniejące urządzenia rozdzielcze (rozdzielnice tablicowe), osprzęt instalacyjny, oświe-
tleniowy i okablowanie zdemontować. Całość przekazać Inwestorowi lub na Jego zle-
cenie wywieść poza teren budowy. 

Przed demontaŜem wyłączyć urządzenia z pod napięcia. W przypadku pracy budynku 
demontaŜe wykonywać etapami zastępując istniejące instalacje nowymi. 
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Cena demontaŜu 1m przewodów obejmuje:  

a) • Wytrasowanie istniejącej linii przewodów p/t,  

b) • Wynoszenie gruzu na bieŜąco i zamiatanie.  

c) • Przywiezienie konteneru na śmieci i wywoŜenie go na bieŜąco, 

Cena demontaŜu 1szt. łączników oświetleniowych, gniazd wtyczkowych 1-
fazowych, puszek obejmuje:  

a) • Zaprawianie ubytków po otworach.  

b) • Wynoszenie gruzu na bieŜąco i zamiatanie.  

c) • Przywiezienie konteneru na śmieci i wywoŜenie go na bieŜąco, 

Cena demontaŜu 1szt. oprawy oświetleniowej obejmuje:  

– • DemontaŜ haczyków i kołków rozporowych, 

– • Składowanie świetlówek w wyznaczonym miejscu oraz zabezpieczenie tych 
świetlówek przed zniszczeniem, utylizacja źródeł oświetlenia,  

– • Wyciągnięcie kołków lub haczyków,  

– • Zagipsowanie dziur.  

– • Wynoszenie gruzu na bieŜąco i zamiatanie.  

• Przywiezienie konteneru na śmieci i wywoŜenie go na bieŜąco na składowisko odpadów i złomowisko. 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych  

6.1.Próby wykonywane przez producentów 

Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w 
ramach niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych 
normach. Wykonanie prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie przez 
producenta.  
6.2.Próby wykonywane w czasie budowy 

Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izola-
cji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszyst-
kie niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót wy-
konawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów 
dla kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych prób powinno być nie-
zwłocznie odnotowane w dzienniku budowy. 
6.3.Oględziny po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca 
zobowiązany jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgod-
ności instalacji z projektem, właściwego doboru i montaŜu urządzeń oraz braku widocz-
nych uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie bezpie-
czeństwa obsługi. Wykonanie powyŜszych czynności powinno zostać odnotowane w 
dzienniku budowy. 
6.4.Próby montaŜowe po zakończeniu robót. 

Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 
− ciągłości połączeń obwodów, 
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− rezystancji uziomu, 

− rezystancji izolacji, 

− ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montaŜu, 

− skuteczności działania środków ochrony przeciwporaŜeniowej, 

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
 
6.5.Oddanie instalacji do uŜytku 

Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontaŜowych wykonawca powinien 
dokonać uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z 
rysunkami i specyfikacją. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie kaŜdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powi-
nien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wyko-
nywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną ca-
łość obiektu. 
Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosz-
torysowaniu. 

8. Odbiór robót budowlanych 

Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: 
− plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych, 

− pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z 
zespołem projektowym, 

− Dziennik Budowy i ksiąŜkę obmiarów, 

− protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 

− gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi 
urządzeniami i materiałami, 

− protokóły prób i pomiarów pomontaŜowych. 

Wymagania wyŜej określone naleŜy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom 
i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, 
inwestora i uŜytkownika oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeŜeli wyma-
gają tego przepisy. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić zgodność wykonania z projektem technicz-
nym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw 
od dokumentacji technicznej. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do uŜytkowania lub pro-
tokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania. Po usunięciu . 
przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór. 

9. Rozliczenie robót 
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Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontaŜowych. 

10. Dokumenty odniesienia 

─ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). 

─ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki r ich 
usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 

─ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

─ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 
wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do 
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

─ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

─ PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

─ PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
na stałe. Przewody jednoŜyłowe o izolacji polwinitowej. 

─ PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

─ PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach. 

─ PN-IEC 61024-1_2001. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne. 

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

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

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

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

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

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

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

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

− PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

− PN-EN 1838:2002 (U) - Oświetlenie awaryjne. 

− PN-EN 12665:2003 (U) – Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria 
określania wymagań dotyczących oświetlenia. 

− PN-EN 50173-1:2004 – Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego 
Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe oraz ISO/IEC 11801:2002 – Cabling for 
customer premises 

− PN-EN 50174-1 – Information technology – Cabling installation. Part 1: Specification 
and quality assurance  

− Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i 
zapewnienie jakości  

− PN-EN 50174-2 – Information technology – Cabling installation. Part 2: Installation 
planning and practices inside buildings  

− Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i 
wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

− PN-EN 50310 – Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 
z zainstalowanym sprzętem informatycznym  

− PN-EN 50346; 2002 – “Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 
zainstalowanego okablowania” – norma opisuje sposoby testowania sieci okablowania 
strukturalnego 

 
Uwaga: 
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny być wykonywane 
zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w dniu ich realizacji 
 



II.11. Instalacje wod – kan              CPV- 45332000-3 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie montaŜu  instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej  
przy przebudowie budynku komunalnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w 
śabnie przy ul. Jana 3, na działce nr 1241/27 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

• woda uŜytkowa  
 
Budynek zaopatrywany jest w wodę poprzez istniejący przyłącz. Dla całego obiektu 
przewidziano zestaw wodomierzowy z wodomierzem DN 25 który zostanie zamontowany w 
piwnicy. Pomieszczenia piwnic  naleŜy zabezpieczyć przed ewentualną „cofką” poprzez 
zastosowanie  studzienki rewizyjnej z wbudowanym zaworem zwrotnym. Przyjęto studzienkę 
rewizyjną Stausaffe RS z dwoma automatycznie działającymi klapami przeciwcofkowymi ze 
stali szlachetnej i z dodatkowym zaryglowaniem ręcznym.  
Wewnętrzne instalację wodociągową zaprojektowano z rur RAUTITAN his (Instalacje wody 
pitnej zimnej i ciepłej) wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa 
łączonych za pomocą tulei mosięŜnej zaciskanej osiowo. Maksymalne ciśnienie robocze 
wynosi do 10 bar. Rura moŜe pracować w sposób ciągły  przy temperaturze 70OC. 
Krótkotrwale (przy zakłóceniach) dopuszczalne są temperatury do 100OC. Rura spełnia 
wymagania normy PN-EN ISO 15875-2, odpowiada równieŜ wymaganiom normy DIN 
16892. Posiada równieŜ Atest PZH HK/W/0357/01/2005 na system. 

Dopuszcza się moŜliwość zastosowania rur innego producenta przestrzegając 
wymogów obowiązujących dla wybranego systemu. Przewody w piwnicy i piony prowadzić 
na podporach po wierzchu ścian. Izolacji (pianka Thermaflex) dla wody gr 13 mm.  
  

• kanalizacja  
 Wewnętrzną instalację kanalizacyjną zaprojektowano z rur PCW (poziomy), 

piony prowadzone po wierzchu ścian zabezpieczyć przed roszeniem  
i zabudować płytą gipsowo kartonową. Poziomy kanalizacyjne w piwnicach naleŜy prowadzić 
częściowo po ścianach i w posadzce. KaŜdy pion kanalizacyjny wyposaŜyć  
w rewizje.  

• ogrzewanie  
bez zmian 

1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 



zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez 
inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 

2. Materiały 
• Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 
• Wszystkie materiały uŜyte 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. 

2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w 
odpowiednich normach: 
– z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207, 
a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa 
b) woda ciepła - Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,płaszcz.Al 
c) kanalizacja –PVC na uszczelki gumowe 

2.2. Armatura sieci wodociągowej 
Armatura   sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi 
spełniać 
warunki określone w następujących normach: 
PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, 
PN/M-75150, 
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 

2.3. Zakładamy wc jako moduły produkowane w całości z pvc  wraz z urzadzeniami ( 
umywalki , ustępy , ścianki )  

2.3. Izolacja termiczna 
• Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych 

z pianki polietylenowej grub. 19 mm, 
• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 

3. Sprzęt 
– Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 
w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. Transport i składowanie 
4.4. Rury 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 



długości. Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich 
zanieczyszczenia. 

4.5. Elementy wyposaŜenia 
• Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się 

krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub 
w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.6. Armatura 
• Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 

4.7. Izolacja termiczna 
• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego 
działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ 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 
5.12. MontaŜ rurociągów 

• Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń 
spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót .....”. 

• Rurociągi instalacji ppoŜ. łączone będą przez spawanie. Wymagania ogólne dla 
połączeń spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót .......”. 

• Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem naleŜy 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 uŜywać. 

• Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– załoŜenie tulei ochronnych, 
– ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
Ŝadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 



naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 
większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako 
granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 

• Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych 
co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji 
musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

• Wykonaną instalację naleŜy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm. 
• Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

5.2. MontaŜ armatury i osprzętu 
− Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: 
− Zawory czerpalne 0,35do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków, 

zlewozmywaków – 0,25 m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej 
ścianki przyboru do osi wylotu podejścia punktu czerpalnego 

− Baterie wannowe 0,18 m nad górną krawędzią wanny, licząc od wylotów 
podejśćścienne – 0,10 punktów czerpalnych 

− Baterie ścienne i 1,5 m na posadzką basenów, licząc od wylotów osimieszacze do 
natrysków – 1,0 podejść punktów czerpalnych 

− Do baterii i zaworów czerpanych stojących naleŜy stosować łączniki elastyczne, 
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury 

5.3. Badanie szczelności instalacji 
   

    Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych i w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności naleŜy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd 
lub kanałów, w których są prowadzone przewody badanej instalacji. Przed próbą naleŜy 
napełnić instalacje wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W tabl. zestawiono wielkość 
ciśnień próbnych dla róŜnych rodzajów instalacji. Wymienione w tablicy wartości ciśnień 
naleŜy dwukrotnie podnosić  okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 
minutach spadek ciśnienia nie moŜe przekraczać 0,06 Mpa. W czasie następnych 120 
minut spadek ciśnienia nie moŜe przekroczyć 0,02 Mpa. W przypadku wystąpienia 
przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności naleŜy je usunąć i ponownie 
przeprowadzić cała próbę od początku. 
 

Rodzaj instalacji Wymagane ciśnienie 
próbne 

Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyŜsze 
ciśnienie robocze 

Instalacja wody ciepłej 1,5 x najwyŜsze 
ciśnienie robocze 

 
 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
• Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 



• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

6. Kontrola jakości robót 
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji   powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. Odbiór robót 
• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

• W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między 
operacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 

otworów), 
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
• Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji. 
• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania 
w trakcie wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

• Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 



8. Obmiar robót 
• Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 
• Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

10. Przepisy związane 

 10.1.Normy  
 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania 
PN-76/H-74392 Łączniki z Ŝeliwa ciągliwego 
PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia 
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-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 
PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar waŜniejszych 
wielkości 
PN-84/B01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania 
PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. 
Wymagania koordynacyjne elementów wyposaŜenia i powierzchnie funkcjonalnych 
PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 
PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia 
PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej 
PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 
PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodociągowych w połączeniach 
wodociągowych 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-EN ISO 15874-1:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). 
Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). 
Część 2: Rury. 
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). 
Część 3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). 
Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

 



PN-79/M-75110 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłuŜone. 
PN-79/M-75111 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 
PN-79/M-75113 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 
PN-78/M-75114 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 
PN-78/M-75115 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe. 
PN-80/M-75116 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa. 
PN-78/M-75117 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 
PN-80/M-75118 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojące. 
PN-78/M-75119 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące. 
PN-74/M-75123 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe. 
PN-74/M-75124 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca 
rozsuwalna. 
PN-75/M-75125 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte. 
PN-77/M-75126 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe. 
PN-80/M-75144 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 
PN-78/M-75147 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 
PN-76/M-75150 
Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy. 
PN-70/M-75167 
Armatura domowej sieci wodociągowej. PrzedłuŜacze. 
 
PN-EN 1329-1:2001 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony 
polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1329-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności. 
PN-EN 1519-1:2002 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen 
(PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV 1519-2:2002(U) 



Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen 
(PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-EN 1451-1:2001 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 
1: Wymagania dotyczące rur,kształtek i systemu. 
PN-ENV 1451-2:2002(U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen 
(PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-85/M-75178.00 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-89/M-75178.01 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-79/M-75178.03 
Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 
PN-90/M-75178.04 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. 
PN-89/M-75178.05 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 
PN-89/M-75178.07 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien. 
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1.  Część ogólna 

1.1.  Nazwa zamówienia 

 Budynek Krytej Pływalni w Tomaszowie Lubelskim Wraz ze Zjazdem z Drogi 
Publicznej i Niezbędną Infrastrukturą Techniczną 

Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne i zewnętrzne. 

1.2.  Przedmiot i zakres robót 

 Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z realizacją następujących robót, urządzeń rozdzielczych i instalacji: 

− linia kablowa od zestawu przyłączeniowego, 

− szafka wyłącznika P.poŜ., 

− wewnętrzna linia zasilająca, 

− rozdzielnica RG, 

− rozdzielnica R1, 

− rozdzielnica R2, 

− instalacja zasilania gniazd 1, fazowych ogólnego przeznaczenia, 

− instalacja oświetlenia wewnętrznego, 

− instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

− instalacje sieci strukturalnej wraz z CPD i centralą telefoniczną, 

− instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze, 

− ochronę przeciwprzepięciową, 

− ochronę od poraŜeń. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji j.w. i obejmują: 

− wymagania wykonawcze, 

− wymagania materiałowe, 

− technologię montaŜu, 

− transport i rozładunek, 

− składowanie materiałów, 

− nadzór u odbiory. 
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1.3.  Określenia podstawowe występujące w 
specyfikacji 

 Wszystkie określenia i nazwy uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równowaŜne 
z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r., a w przypadku ich braku z normami branŜowymi, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kaŜdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być 
wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 
Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy z 
ich stosowania. 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ 
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z InŜynierem. 

2.  Wymagania szczegółowe 
dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1.  Materiały dla instalacji elektrycznej i 
teletechnicznej 

Do wykonania instalacji uŜyto następujących materiałów: 

� Bednarka ocynkowana 25x4mm 
� Cement portlandzki CEM I 32,5 
� Centrala telefoniczna wg projektu 
� Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm 
� Gips budowlany 
� Gniazda 2-biegunowe podtynkowe 
� Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 
� Gniazda kodowane DATA z kluczem 
� Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 0.5m 
� Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1m 
� Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 3m 
� Kabel U/UTP 250 MHz kat.5, 4 pary 
� Kabel U/UTP 50 par kat.3 
� Kabel YAKY4x35mm2 
� Kalkulacja ZE przyłączenia do sieci 
� Klamra podtrzymująca kable do panela 0-0406330-1 
� Końcówki kablowe do zaprasowania 
� Listwa zasilająca 9 gniazd bez zabezpieczenia 
� Łączniki bryzgoszczelne schodowy IP44 
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� Łączniki instalacyjne jednobiegunowe 
� Łączniki instalacyjne schodowe 
� Łączniki instalacyjne świecznikowe 
� Moduł awaryjny 3h do oprawy 
� Moduł gniazda RJ45 nieekranowany kat.5+ SL, T568A/B 
� Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 
� Opaska kablowa, kolor naturalny ( 200x3.6), kpl.1000szt 
� Opaski kablowe OKi 
� Oprawa awaryjna typu MONITOR1 OP1-S8TA3N CTI 
� Oprawa awaryjna typu MONITOR2 DS1-S8TA3N CTI 
� Oprawa typu CO1 136 GR EVG, 1x36W 
� Oprawa typu CO1 236 GR EVG, 2x36W 
� Oprawa typu GLOBUS 1x36W 
� Oprawa typu SDS158 EVG, 1x58W 
� Oprawa typu SR136  EVG, 1x36W, 
� Oprawa typu SR236  EVG, 2x36W 
� Osłony przewodów 
� Oznaczniki gniazd RJ45 
� Panel krosowy 24 port UTP PCB, kat.5+, T568A/B, 1U 
� Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL9005 
� Piasek 
� Piasek do betonów 
� Płaskowniki perforowane PP 
� Płyta czołowa kątowa 45x45 2xRJ45 do modułów SL UTP/STP/PiMF, uchwyt Mosaic 

45, RAL9010 
� Pomiary linii komputerowych 
� Pręty ocynkowane fi8 
� Pręty stalowe ocynkowane fi18 
� ProCurve Switch 2610-48 
� Przewód DY 4mm2 750V Ŝółto-zielony 
� Przewód izolowany jednoŜyłowy   1,5mm2 
� Przewód izolowany jednoŜyłowy   2,5mm2 
� Przewód izolowany jednoŜyłowy  10mm2 
� Przewód izolowany jednoŜyłowy  DY6mm2 
� Przyciski jednobiegunowe IP44 
� Puszki izolacyjne PK-60 
� Rozdzielnica główna RG 
� Rozdzielnica piętra R2 
� Rozdzielnica piwnicy R1 
� Rura RVKL21 
� Rury przewodowe z PCW o średnicy 140mm 
� Rury stalowe bez szwu 
� Rury winidurowe karbowane RVKL 21 
� Rury winidurowe o średnicy do 28mm 
� Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm 
� Szafka wisząca dzielona 17U, głębokość 500mm 
� Szafka wyłącznika P.PoŜ. 
� Szyna ekwipotencjalna typu "MINI" 
� Szyna ekwipotencjalna typu K-12 
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� Śruby z nakrętkami i podkładkami 
� Termostat zamykający 
� Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) 
� Wapno gaszone (ciasto wapienne) 
� Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) 
� Wentylator do szafek wiszących 
� Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 
� Wsporniki naciągowe 
� Wsporniki przelotowe 
� Wsporniki ścienne 
� Zaprawa 
� Zestaw montaŜowy CLIPKO do osprzętu 19" kpl. 4szt 
� Zestaw montaŜowy Optima do modułów 45x45 (na zatrzask) - OPTIMA/BARVA biel 
� Złącza kontrolne 
� Złącza rynnowe 
� Złączki 
� Złączki kabłąkowe napręŜające 

 

2.2.  Warunki stosowania materiałów 

 Przy wykonywaniu robót naleŜy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają 
te warunki są: 

1. Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 

2. Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

3. Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do 
jednostkowego stosowania są równieŜ wyroby wykonane według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których 
dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i 
obowiązującymi normami. 

 Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie 
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyŜszego. 

 Za materiały nieodpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które: 
nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były przechowywane 
niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastąpiła zmiana własności materiału. 
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2.3.  Odbiór materiałów na budowie 

 Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, szafka CPD, centrala 
telefoniczna, przewody naleŜy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

 Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się 
wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały naleŜy przed ich 
wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

2.4.  Składowanie materiałów na budowie 

 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleŜy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. 

3.  Wymagania szczegółowe 
dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

 Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na 
bieŜąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

 Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany sprzęt 
powinien posiadać dopuszczenia do uŜytkowania. Niedopuszczalne jest uŜywanie sprzętu 
niespełniającego powyŜszych wymogów, jak równieŜ wykorzystywanie go niezgodnie z 
przeznaczeniem. 

 Do wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych przewiduje się uŜycie 
następującego sprzętu: 

� Ciągnik kołowy 
� Generator poziomu do  20kHz 
� Megaomomierz (miernik izolacji) 
� Miernik poziomu do  20kHz 
� Mostek kablowy 
� Przyczepa do przewoŜenia kabli 
� Przyczepa skrzyniowa  3,5t 
� Samochód dostawczy do 0,9t 
� Samochód samowyładowczy 
� Spawarka 
� Środek transportowy 
� Wibromłot 
� śuraw samochodowy  

 

4.  Wymagania dotyczące środków 
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transportu 

 Środki transportowe uŜywane na budowie do transportu materiałów muszą być sprawne i 
posiadać waŜne badania techniczne. 

 Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. 

 Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w warunkach 
gwarantujących ich przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. 

5.  Wymagania szczegółowe 
wykonania robót elektrycznych 

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

1. Rowy pod kable 

Rowy pod kable naleŜy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 
zaleŜności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim 
wytyczeniu ich tras przez słuŜby geodezyjne. 

2. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie 

Kable naleŜy układać na dnie rowu pod kable, jeŜeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 
przypadkach kable naleŜy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie 
naleŜy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby 
uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 

Kable naleŜy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą 
rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa 
sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. 

Grunt naleŜy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14]. 

2. Trasa instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i 
pionowych. 

3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa w 
sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 
będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

4. Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

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

− przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych, 

− przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane w 
sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 
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− obwody instalacji elektrycznych i teletechnicznych przechodząc przez podłogi muszą być 
chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony 
przed uszkodzeniami mechanicznymi naleŜy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp. 

5. Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą słuŜyć 
konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podłoŜu, przyspawane do stalowych elementów 
konstrukcji budowlanych, przykręcone do podłoŜa za pomocą kołków, śrub rozporowych,  
kołków wstrzeliwanych a w przypadku osprzętu wtynkowego mocować naleŜy w wcześniej 
obsadzonych puszkach instalacyjnych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane 
w stropach naleŜy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub 
wbetonowanie. 

6. Podejścia instalacji elektrycznych i teletechnicznych do odbiorników naleŜy wykonywać w 
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów 
ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod 
powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały 
muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę 
do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników zasilanych od góry naleŜy 
stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki 
zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia 
zwieszakowe naleŜy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zaleŜności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na 
ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia naleŜy wykonywać przewodami ułoŜonymi na 
tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takŜe na innego rodzaju podłoŜach 
np. kształtowniki, korytka itp. 

7. Rury naleŜy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 
podłoŜu, a dla instalacji wtynkowych wcześniej przygotowanych bruzdach. Końce rur przed 
połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. ZaleŜnie od przyjętej technologii 
montaŜu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem naleŜy 
wykonywać przez: 

− wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, - wkręcanie 
nagwintowanych końców rur, 

− wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach naleŜy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0,1 % aby umoŜliwi ć 
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z 
wciągniętymi w nie przewodami. 

8. Przed przystąpieniem do wciągania przewodów naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów naleŜy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montaŜowego. Nie 
wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną uŜyte w instalacji. Łączenie 
przewodów wykonać przez skręcanie na listwach lub takich technologii eliminującej starzenie 
się połączenia. 

9. W zaleŜności od rodzaju pomieszczeń instalację naleŜy wykonać: 

− w wykonaniu zwykłym, 
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− w wykonaniu szczelnym. 

10. Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

− ułoŜenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W 
przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 

− przed wykonaniem instalacji jako szczelnej naleŜy przewody i kable uszczelniać w 
osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików, 

− średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 
uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

11.  Łączenie przewodów. 

W instalacji komputerowej nie dopuszcza się łączenia przewodów. Przewód zaczyna się w 
szafce dystrybucyjnej i kończy na zarobionym gnieździe w danym pomieszczeniu. W 
instalacjach elektrycznych  wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W 
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 
przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób 
podłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem InŜyniera. 

Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe 
napręŜenia. Do danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 
metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Długość 
odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mecha-
nicznych. W przypadku stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien usz-
kadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek 
zamiast cynowania). 

12. Przyłączenie odbiorników 

Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 
itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleŜności od 
konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne naleŜy 
wykonywać rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki naraŜone są na drgania o duŜej amplitudzie 
lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te naleŜy wykonać: 

− przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

− przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi w rurach elastycznych, 



PRZEBUDOWA  BUDYNKU  KOMUNALNEGO  PRZY  UL. JANA  3,  W  śABNIE 
Instalacje elektryczne i teletechniczne 

10 

− przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

13. MontaŜ tablic rozdzielczych, szafki CPD, centrali telefonicznej 

Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie naleŜy konstrukcje te mocować do podłoŜa w sposób podany w 
dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montaŜu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją wsporczą naleŜy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej naleŜy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłoŜu. 

Po zamontowaniu urządzenia naleŜy: 

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

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

− załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu, 

− podłączyć obwody zewnętrzne, 

− podłączyć przewody ochronne. 

14.  MontaŜ połączeń wyrównawczych 

Dla instalacji połączeń wyrównawczych wykorzystać istniejący uziom. W razie wystąpienia 
złych pomiarów uziom wykonać jako otokowy. Główną szynę za pomocą śrub przymocować 
w pomieszczeniu kotłowni. Wykonać połączenia poprzez ułoŜenie przewodu w tynku 
następujące elementy: 

− metalowe rurociągi wchodzące do budynku, 

− metalowe elementy konstrukcyjne, 

− elementy metalowe w sanitariatach. 

15.  Próby montaŜowe 

Zakres nadzoru prób i pomiarów nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi powinien 
być wykonywany zgodnie ze szczegółami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z 
ogólnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zakres 
podstawowych prób obejmuje: 

Pomiar kaŜdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: 

− Wire Map   mapa połączeń pinów kabla, 

− Length   długość poszczególnych par, 

− Resistance   rezystancja pary 

− Capacitance  pojemność pary 

− Impedance   impedancja charakterystyczna 

− Propagation Delay  czas propagacji, 

− Delay Skew  opóźnienie skrośne, 

− Attenuation  tłumienność, 
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− NEXT   przesłuch, 

− ACR   stosunek tłumienia do przesłuchu, 

− Return Loss  tłumienność odbicia, 

− ELFEXT   ujednolicony przesłuch zdalny, 

− PS NEXT   suma przesłuchów poszczególnych par, 

− PS ACR   suma tłumienności poszczególnych par, 

− PS ELFEXT  suma przesłuchów zdalnych, 

 
Zakres podstawowych pomiarów elektrycznych obejmuje: 

 
− pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

− pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 

− pomiary impedancji pętli zwarciowych, 

− pomiary rezystancji uziemień. 

16.  DemontaŜe 

Istniejące urządzenia rozdzielcze (rozdzielnice tablicowe), osprzęt instalacyjny, 
oświetleniowy i okablowanie zdemontować. Całość przekazać Inwestorowi lub na Jego 
zlecenie wywieść poza teren budowy. 

Przed demontaŜem wyłączyć urządzenia z pod napięcia. W przypadku pracy budynku 
demontaŜe wykonywać etapami zastępując istniejące instalacje nowymi. 

Cena demontaŜu 1m przewodów obejmuje:  

• Wytrasowanie istniejącej linii przewodów p/t,  

• Wynoszenie gruzu na bieŜąco i zamiatanie.  

• Przywiezienie konteneru na śmieci i wywoŜenie go na bieŜąco, 

Cena demontaŜu 1szt. łączników oświetleniowych, gniazd wtyczkowych 1-fazowych, 
puszek obejmuje:  

• Zaprawianie ubytków po otworach.  

• Wynoszenie gruzu na bieŜąco i zamiatanie.  

• Przywiezienie konteneru na śmieci i wywoŜenie go na bieŜąco, 

Cena demontaŜu 1szt. oprawy oświetleniowej obejmuje:  

• DemontaŜ haczyków i kołków rozporowych, 

• Składowanie świetlówek w wyznaczonym miejscu oraz zabezpieczenie tych świetlówek przed 
zniszczeniem, utylizacja źródeł oświetlenia,  

• Wyciągnięcie kołków lub haczyków,  

• Zagipsowanie dziur.  

• Wynoszenie gruzu na bieŜąco i zamiatanie.  

• Przywiezienie konteneru na śmieci i wywoŜenie go na bieŜąco na składowisko odpadów i 
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złomowisko. 

6.  Kontrola, badania i odbiór 
wyrobów i robót budowlanych  

6.1.  Próby wykonywane przez producentów 

 Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w 
ramach niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. 
Wykonanie prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie przez producenta.  

6.2.  Próby wykonywane w czasie budowy 

 Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji 
izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie 
niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych 
fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w 
dzienniku budowy. 

6.3.  Oględziny po zakończeniu robót 

 Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca 
zobowiązany jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności 
instalacji z projektem, właściwego doboru i montaŜu urządzeń oraz braku widocznych 
uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa obsługi. 
Wykonanie powyŜszych czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy. 

6.4.  Próby montaŜowe po zakończeniu 
robót. 

 Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 

− ciągłości połączeń obwodów, 

− rezystancji uziomu, 

− rezystancji izolacji, 

− ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montaŜu, 

− skuteczności działania środków ochrony przeciwporaŜeniowej, 

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 

6.5.  Oddanie instalacji do uŜytku 

 Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontaŜowych wykonawca powinien 
dokonać uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z 
rysunkami i specyfikacją. 

7.  Wymagania dotyczące 
przedmiaru i obmiaru robót 
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 Obmiar robót będzie kaŜdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i 
powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie 
wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość 
obiektu. 

 Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu. 

8.  Odbiór robót budowlanych 

 Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: 

− plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych, 

− pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem 
projektowym, 

− Dziennik Budowy i ksiąŜkę obmiarów, 

− protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 

− gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi 
urządzeniami i materiałami, 

− protokóły prób i pomiarów pomontaŜowych. 

 Wymagania wyŜej określone naleŜy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom 
i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych. 

 W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, 
inwestora i uŜytkownika oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeŜeli wymagają tego 
przepisy. 

 Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić zgodność wykonania z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i 
odstępstw od dokumentacji technicznej. 

 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do uŜytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania. Po usunięciu . 
przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór. 

9.  Rozliczenie robót 

 Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontaŜowych. 

10.  Dokumenty odniesienia 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki r ich usytuowanie (z 
późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 
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wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i 
stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

− PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

− PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody jednoŜyłowe o izolacji polwinitowej. 

− PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

− PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach. 

− PN-IEC 61024-1_2001. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

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

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

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

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

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

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

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

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

− PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

− PN-EN 1838:2002 (U) - Oświetlenie awaryjne. 

− PN-EN 12665:2003 (U) – Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania 
wymagań dotyczących oświetlenia. 

− PN-EN 50173-1:2004 – Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 
1: Wymagania ogólne i strefy biurowe oraz ISO/IEC 11801:2002 – Cabling for customer 
premises 

− PN-EN 50174-1 – Information technology – Cabling installation. Part 1: Specification and 
quality assurance  
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− Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie 
jakości  

− PN-EN 50174-2 – Information technology – Cabling installation. Part 2: Installation planning 
and practices inside buildings  

− Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonywanie 
instalacji wewnątrz budynków 

− PN-EN 50310 – Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym  

− PN-EN 50346; 2002 – “Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 
zainstalowanego okablowania” – norma opisuje sposoby testowania sieci okablowania 
strukturalnego 

 
Uwaga: 
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny być wykonywane zgodnie 
z przepisami i normami obowiązującymi w dniu ich realizacji 


