
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SPIS TRE CI: 
CZ  OGÓLNA ................................................. 1 
PRZEDMIOT STWIOR ............................................. 1 
PODSTAWA OPRACOWANIA ......................................... 1 
ZAKRES STOSOWANIA STWIOR ..................................... 1 
OKRE LENIA PODSTAWOWE ........................................ 1 
WYMAGANIA DOTYCZ CE PROWADZENIA ROBÓT ........................ 4 
MATERIAŁY BUDOWLANE .......................................... 6 
SPRZ T BUDOWLANY ............................................. 7 
TRANSPORT BUDOWY ............................................. 7 
WYKONANIE ROBÓT .............................................. 8 
KONTROLA JAKO CI ............................................. 8 
DOKUMENTY BUDOWY ............................................ 10 
OBMIAR ROBÓT ................................................ 12 
ODBIÓR ROBÓT ................................................ 12 
PODSTAWA PŁATNO CI .......................................... 14 
PRZEPISY ZWI ZANE ........................................... 14 
ZAKRES ROBÓT WG CPV ......................................... 16 
ZAKRES ROBÓT WG STWiOR ...................................... 17 
CZ  SZCZEGÓŁOWA ........................................... 18 
ROZBIÓRKI ................................................... 18 
ELEMENTY ELBETOWE  ......................................... 18 
ELEMENTY STALOWE ............................................ 22 
CIANY MUROWANE ............................................. 16 
CIANY SZKIELETOWE .......................................... 24 

TYNKI I GŁADZIE ............................................. 26 
IZOLACJE I PODŁO A .......................................... 28 
STOLARKA I LUSARKA OTWOROWA ................................ 30 
POSADZKI .................................................... 32 
MALOWANIE ................................................... 33 
OKŁADZINY CIENNE ........................................... 35 
SUFITY PODWIESZANE .......................................... 37 
INSTALACJE SANITARNE ........................................ 39 
WENTYLACJA MECHANICZNA ...................................... 42 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ...................................... 44 
 ............................................................ 21 
 ............................................................ 22 
 

Nazwa Inwestora 
i adres: 

GMINA DOBRZE  WIELKI 
46-081 DOBRZE  WIELKI ul. NAMYSŁOWSKA 44 

Nazwa Jednostki 
Projektowej 

i adres: 

KG ARCHITEKCI KLAUDIA GOŁ BIOWSKI 
45-920 Opole ul. Bławatków 6 

Nazwa obiektu 
budowlanego 

i lokalizacja: 

SALA WIDOWISKOWA  
W GMINNYM O RODKU KULTURY W DOBRZENIU WIELKIM 

Temat opracowania: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
PRZEBUDOWY SALI WIDOWISKOWEJ W GMINNYM O RODKU 
KULTURY W DOBRZENIU WIELKIM 

Oznaczenie 
specyfikacji: 

STWiOR 

  Data: Podpis: 
Opracował: 

 
mgr in . Marek Mi niakiewicz 
nr ewid. upr. bud. 138/81/OP 

11-2018  

 



_________________________________________________________________________________________________ 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH  

1

I. CZ  OGÓLNA 

ST.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Specyfikacja Techniczna odnosi si  do wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru 
robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych zwi zanych z przebudow  sali widowiskowej w Gmin-
nym O rodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20. 

2. Podstawa opracowania  
Ogóln  specyfikacj  techniczn  opracowano na podstawie zlecenia Inwestora i projektu budow-
lanego. 

3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  Wykonania i Odbioru Robót  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 
i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, 
wspólne dla robót budowlanych obj tych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

4. Okre lenia podstawowe 
U ywane w tre ci okre lenia zgodne ze stosowanymi w: obowi zuj cych PN, przepisach prawa 
budowlanego, atestach, wiadectwach dopuszczenia, aprobatach technicznych, wytycznych wy-
konania i odbioru robót budowlano-monta owych, literaturze technicznej. 
Ilekro  w STWiOR jest mowa o: 
– obiekcie budowlanym – nale y przez to rozumie : 

a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, 
b) budowl  stanowi c  cało  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

– budynku – nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

– budynku mieszkalnym jednorodzinnym – nale y przez to rozumie  budynek wolno stoj cy albo 
budynek o zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, słu cy zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowi cy konstrukcyjnie samodzieln  cało , w którym dopuszcza si  
wydzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
u ytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczaj cej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

– budowli – nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b d cy budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem 
urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemysłowe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie 
cieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 

i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze  technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urz dze ) oraz fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem 
technicznym cz ci przedmiotów składaj cych si  na cało  u ytkow . 

– obiekcie małej architektury – nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w szczególno ci: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury, 
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) u ytkowe słu ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki, 

drabinki, mietniki. 
– tymczasowym obiekcie budowlanym – nale y przez to rozumie  obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwało ci technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie 
poł czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej 
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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– budowie – nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, 
a tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego. 

– robotach budowlanych – nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na 
przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

– remoncie – nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej 
konserwacji. 

– urz dzeniach budowlanych – nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane 
z obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przył cza i urz dzenia instalacyjne, w tym słu ce oczyszczaniu lub 
gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki. 

– terenie budowy – nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty 
budowlane wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy. 

– prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane – nale y przez to rozumie  tytuł 
prawny wynikaj cy z prawa własno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

– pozwoleniu na budow  – nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj c  na 
rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa 
obiektu budowlanego. 

– dokumentacji budowy – nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z zał czonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz ciowych i ko cowych, 
w miar  potrzeby, rysunki i opisy słu ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi k  
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod  monta u – tak e dziennik monta u. 

– dokumentacji powykonawczej – nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

– terenie zamkni tym – nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b d cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze zło a, b d cy w dyspozycji zakładu górniczego. 
– aprobacie technicznej – nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, 

stwierdzaj c  jego przydatno  do stosowania w budownictwie. 
– wła ciwym organie – nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła ciwo ci. 
– wyrobie budowlanym – nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poł czeniu stanowi cym integraln  cało  
u ytkow . 

– organie samorz du zawodowego – nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pó n. zm.). 

– obszarze oddziaływania obiektu – nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

– opłacie – nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za 
okre lone ustaw  obowi zkowe kontrole dokonywane przez wła ciwy organ. 

– drodze tymczasowej (monta owej) – nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan , 
przeznaczon  do ruchu pojazdów obsługuj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzian  do usuni cia po ich zako czeniu. 
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– dzienniku budowy – nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez wła ciwy organ zgodnie 
z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót. 

– kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania 
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca 
ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon  budow . 

– rejestrze obmiarów – nale y przez to rozumie  – akceptowan  przez Inspektora nadzoru 
ksi k  z ponumerowanymi stronami, słu c  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru 
dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych zał czników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

– laboratorium – nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne 
do przeprowadzania niezb dnych bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

– materiałach – nale y przez to rozumie  wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie  
ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

– odpowiedniej zgodno ci – nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zostały okre lone – z przeci tnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

– poleceniu Inspektora nadzoru – nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub 
innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 

– projektancie – nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b d c  
autorem dokumentacji projektowej. 

– rekultywacji – nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

– cz ci obiektu lub etapie wykonania – nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego 
zdoln  do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania 
i przekazania do eksploatacji. 

– ustaleniach technicznych – nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

– grupach, klasach, kategoriach robót – nale y przez to rozumie  grupy, klasy, kategorie 
okre lone w rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówie  (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.). 

– inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadaj ca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktyk  zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie c  kontrol  jako ci i ilo ci 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 
i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy 
odbiorze gotowego obiektu. 

– instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawc  
urz dze  technicznych i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub współzale no  czynno ci 
obsługi, przegl dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne 
u ytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie  składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

– istotnych wymaganiach – oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełnia  roboty budowlane. 

– normach europejskich – oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 
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– przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejno ci technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalaj cych szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

– robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania 
pod wzgl dem ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia 
robót. 

– Wspólnym Słowniku Zamówie  – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówie  publicznych. Składa si  ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniaj cego. Obowi zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okre lania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw Członkowskich UE stało 
si  obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówie  publicznych przewidziało 
obowi zek stosowania klasyfikacji CPV pocz wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 
2004 r.  

– zarz dzaj cym realizacj  umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez zamawiaj cego, 
upowa niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umow  w zakresie okre lonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarz dzaj cy realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony 
w przepisach).  

5. Wymagania ogólne dotycz ce prowadzenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za ich zgodno  z dokumenta-
cj  projektow  i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za prowadzenie budowy 
zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz PPO . 
5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizacj  i współrz dne punktów głównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiOR. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn , obliczenia 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzgl dniaj cym podział na dokumentacj  projektow : dostarczon  przez Zamawiaj cego 
i sporz dzon  przez Wykonawc . 
5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i STWiOR 
Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowi  zał czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by 
jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich 
wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie mo e wykorzystywa  
bł dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe 
wymiarów s  wa niejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj  by  zgodne z dokumentacj  
projektow  i SST. 
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w STWiOR b d  uwa ane za warto ci 
docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedziału tolerancji. 
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Cechy materiałów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  
z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie b d  zgodne z dokumentacj  
projektow  lub STWiOR i maj  wpływ na niezadowalaj c  jako  elementu budowli, to takie 
materiały zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 
5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, 
o wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony 
robót, wygody społeczno ci i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si , e jest 
wł czony w cen  umown . 
5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie: 

 utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 

 podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm 
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b dzie unika  
uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub własno ci społecznej, a wynikaj cych ze ska enia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie miał szczególny wzgl d na: 

 lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) mo liwo ci  powstania po aru. 

5.6. Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b d  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
5.7. Ochrona własno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni wła ciwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi współpracował, 
dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie 
odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiaj cego. 
5.8. Ograniczenie obci e  osi pojazdów 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci gły b dzie o ka dym 
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takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj ce nadmierne 
obci enie osiowe nie b d  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie 
terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiadał za napraw  wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych 
bezpiecze stwa i higieny pracy. 
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj cych odpowiednich 
wymaga  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz 
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zapłacie i s  uwzgl dnione w cenie umownej. 
5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materiały i urz dzenia 
u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego. 
5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
pa stwowej i samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  
lub metod i w sposób ci gły b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. 

6. Materiały budowlane. 
6.1. Przyj te materiały. 
Wykonawca ponosi pełn  odpowiedzialno  za spełnienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych 
materiałów budowlanych. Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w doku-
mentacji projektowej. Wszelkie materiały i urz dzenia zastosowane w dokumentacji projektowej 
mo na zast pi  równowa nymi stosuj c te same parametry techniczne i wymagania funkcjonal-
ne poparte certyfikatami, wiadectwami dopuszczenia, atestami w zale no ci od wymaga  wyni-
kaj cych z odpowiednich przepisów. Ka da zamiana materiałów maj cych wpływ na walory este-
tyczne i u ytkowe obiektu wymaga pisemnej zgody projektanta. Wykonawca powiadomi inspek-
tora nadzoru inwestorskiego o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
mo e by  pó niej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Dla udokumentowania zgodno ci 
stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustaw , wykonawca winien posiada  stosowne 
dokumenty umo liwiaj ce kontrol  przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz ce, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
6.2. Składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d  one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj  jako  i wła ciwo  do 
robót i były dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Wszystkie materiały znajduj ce si  na terenie robót powinny by  składowane w oryginalnych 
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opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wra liwe na wpływy 
atmosferyczne nale y przechowywa  w pomieszczeniach lub na zewn trz odpowiednio zabez-
pieczone. Wykonawca powinien zwróci  szczególn  uwag  na termin u ycia materiałów. Niedo-
puszczalne jest wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadaj cych niewła ciwe 
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewła ciwej geometrii itp. 
Dla materiałów składowanych w wi kszych ilo ciach nale y przestrzega  instrukcji producen-
ta/dystrybutora dotycz cych warunków składowania, ilo ci warstw, warunków wilgotno ciowych 
i temperaturowych itp. Humus i nadkład czasowo zdj te z terenu wykopów b d  formowane 
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b d  wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru. 
6.3. Zapewnienie jako ci. 
Wymagan  w projekcie i obowi zuj cych przepisach jako  powinien zapewni  wykonawca 
przez stosowanie wła ciwych materiałów, metod wytwarzania i monta u oraz nadzoru technicz-
nego i kontroli. System jako ci stosowany przez wykonawc  powinien by  otwarty na dodatkow  
kontrol  ze strony zamawiaj cego lub organu niezale nego, w całym procesie realizacji zamó-
wienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno ci za jako  wykonanych robót. 
Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione 
z terenu budowy, b d  zło one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezapłaceniem. 

7. Sprz t budowlany. 
Roboty mog  by  wykonywane r cznie b d  mechanicznie przy u yciu specjalistycznych narz -
dzi odpowiednich do realizowanej czynno ci. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie 
takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót.  
Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod 
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w STWiOR, programie zapewnienia jako ci lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umow . 
Sprz t b d cy własno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spełniał normy ochrony rodowiska i przepisy 
dotycz ce jego u ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie 
sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 

8. Transport budowy. 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn  
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów. Liczba 
rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w Do-

kumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umow . Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na własny koszt, wszelkie za-
nieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d  spełnia  wymagania dotycz ce przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych parametrów 
technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci e  na osie 
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mog  by  dopuszczone przez wła ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

9. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub kontraktem oraz za 
jako  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Pro-
jektow , Specyfikacj  Techniczn  Wykonania i Odbioru Robót, Programem Zapewnienia Jako ci, 
harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, uwzgl dniaj c wy-
magania odpowiednich norm i zwi zanych przepisów. 
Decyzje inspektora w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót musz  by  oparte na 
wymaganiach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót. 
Nast pstwa jakiegokolwiek bł du w robotach spowodowanego przez Wykonawc  zostan  po-
prawione przez Wykonawc  na własny koszt. 
Polecenia inspektora b d  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro b  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Odst pstwa od dokumentacji, niniejszej STWiOR, a tak e roboty niewykazane w dokumentacji 
powinny by  uzgadniane z inspektorem nadzoru, a w miar  potrzeb tak e z projektantem. Przy-
padki takie powinny zosta  odnotowane w dzienniku budowy z akceptacj  tego faktu przez in-
spektora. 
Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa  si  z cz ci opisowej 
i graficznej, 

 plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji budowy, 

 projekt technologii i organizacji monta u (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o wi kszych gabarytach lub masie). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pełn  obsług  geodezyjn  przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
pi mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonaniu 
robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na 
własny koszt. 

10. Kontrola jako ci robót. 
Celem kontroli jako ci jest takie prowadzenie realizacji robót, aby zaplanowana jako  robót zo-
stała osi gni ta. 
10.1. Program zapewnienia jako ci 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , STWiOR. 
Program zapewnienia jako ci winien zawiera : 

 organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych 
robót, 
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 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 

 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e 
wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilo  rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

10.2. Zasady kontroli jako ci robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  jako ci robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materiałów oraz 
robót. 
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materiałów oraz robót z cz stotliwo ci  
zapewniaj c  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i STWiOR. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w STWiOR. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . Inspektor nadzoru b dzie mie  
nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b d  tak powa ne, e mog  
wpłyn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót 
badanych materiałów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych 
materiałów.  
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
10.3.      Pobieranie próbek 
Próbki b d  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym 
prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materiałów, 
które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan  przez 
Wykonawc  usuni te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiaj cy. Pojemniki do pobierania próbek b d  dostarczone przez Wykonawc  
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  b d  
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
10.4.     Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosowa  mo na 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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10.5.     Raporty z bada  
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak 
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
Wyniki bada  (kopie) b d  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
10.6.     Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u ródła ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu 
kontroli zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie 
wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . 
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materiałów i prowadzi  badania niezale nie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wył cznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodno ci materiałów i robót z dokumentacj  projektow  i STWiOR. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek 
poniesione zostan  przez Wykonawc . 
10.7.     Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  

z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wła ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98), 

2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  
techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  
obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spełniaj  wymogi STWiOR. 

3. znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez STWiOR, ka da ich 
partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj  tych wymaga  b d  odrzucone. 

11. Dokumenty budowy. 
11.1. Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego 
i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgłoszenia zako czenia 
robót. 
Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy b d  dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu robót, stanu 
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy b d  czytelne, dokonane trwał  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b d  oznaczone kolejnym numerem 
zał cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót, 
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 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych 

ograniczeniom lub wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  

z podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d  przedło one 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si . Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . 
Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy 
robót. 
11.2. Ksi ka obmiarów 
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach 
przyj tych w kosztorysie lub w STWiOR. 
11.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materiałów, orzeczenia 
o jako ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b d  gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  zał czniki do 
odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru. 
11.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wy ej wymienionych, nast puj ce dokumenty: 

 pozwolenie na budow , 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustale , 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 
11.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
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12. Obmiar robót 
12.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  
projektow  i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru b d  wpisane do ksi ki obmiarów. 
Jakikolwiek bł d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. 
Bł dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych 
robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej płatno ci na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie. 
12.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów 
Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny by  zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 
12.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub 
sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

13. Odbiór robót 
13.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych, 
 odbiorowi cz ciowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu r kojmi  
 odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji. 

13.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci 
wykonywanych robót oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacj  projektow , STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 
13.3. Odbiór cz ciowy 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru 
cz ciowego robót dokonuje si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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13.4. Odbiór ostateczny (ko cowy) 
13.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilo ci) oraz jako ci. Całkowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru 
ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia wymaganych 
dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na 
podstawie przedło onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i STWiOR. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniaj cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj cych 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje 
czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i STWiOR 
z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych 
w dokumentach umowy. 
13.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

 dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniaj ce lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych, 

 protokoły odbiorów cz ciowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z STWiOR 
i programem zapewnienia jako ci (PZJ), 

 deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpiecze stwa zgodnie z STWiOR i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na przeło enie istniej cego 
uzbrojenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła cicielom urz dze , 

 geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopi  mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urz dze . 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d  
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce b d  zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
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13.5. Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu r kojmi i gwarancji) 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
zwi zanych z usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu r kojmi i gwarancji (pogwarancyjny) b dzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny 
(ko cowy)”. 

14. Podstawa płatno ci. 
Podstaw  płatno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu przyj t  przez Zamawiaj cego w dokumentach 
umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw  płatno ci jest warto  umowna (kwota) za roboty 
podana przez Wykonawc  (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru ro-
bót i projektu) i przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.  
Kwota pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania 
składaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i STWiOR.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawc  za dan  pozycj  w kosztorysie ofertowym 
jest ostateczna i wyklucza mo liwo  dania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót obj tych 
pozycj  kosztorysow .  
W przypadku wyst pienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkula-
cja ich ceny przeprowadzona zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b dzie uwzgl dnia  
wszystkie czynno ci, wymagania i badania składaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej 
roboty w STWiOR i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b d  obejmowa : 

 robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami, 

 warto  zu ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

 warto  pracy sprz tu wraz z narzutami, 

 koszty po rednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wył czeniem podatku VAT. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

15. Przepisy zwi zane 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z pó n. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 

z pó niejszymi zmianami) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – O ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

z pó n. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z pó n. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 
– Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. – O gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23 

pa dziernika 2003 r.) 
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 
2002 r.) 
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– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budo-
wy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj cego dane dotycz ce 
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953) 

– Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporz dzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578) 

– Rozporz dzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowi zkowego  ubez-
pieczenia odpowiedzialno ci cywilnej architektów oraz in ynierów budownictwa Dz. U.  2003 
r. Nr 220, poz. 2174 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okre lenia 
polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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Zakres robót budowlanych wg CPV 
Dział:  45000000-7  Roboty budowlane 
Grupa robót:  45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow  
Klasa robót:  45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
Kategoria robót: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
 45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 

Grupa robót:  45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budo-
wlanych lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej 

Klasa robót:  45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry  i konstrukcji dachowych 
i inne podobne roboty  specjalistycze 

Kategoria robót: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne ni  dachowe 
 45262300-4  Betonowanie 
 45262310-7  Zbrojenie 
 45262311-4  Betonowanie konstrukcji 
 45262320-0  Wyrównywanie 
 45262321-7  Wyrównywanie podłóg 
 45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
 45262410-8  Wznoszenie konstrukcji budynków 
 45262500-6  Roboty murarskie i murowe 
 45262520-2  Roboty murowe 
 45262522-6  Roboty murarskie 

Grupa robót:  45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót:  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
Kategoria robót: 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
 45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Klasa robót:  45320000-6  Roboty izolacyjne 
Kategoria robót: 45321000-3  Izolacja cieplna 
Klasa robót:  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria robót: 45331000-6  Instalowanie urz dze  grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 
 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
 45331200-8  Instalowanie urz dze  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 45331210-1  Instalowanie wentylacji 

Kategoria robót: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 
 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urz dze  sanitarnych 

Grupa robót:  45400000-1  Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót:  45410000-4  Tynkowanie 
Klasa robót:  45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
Kategoria robót: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
 45421130-4  Instalowanie drzwi i okien 
 45421131-1  Instalowanie drzwi 45421132-8  Instalowanie okien 

Klasa robót:  45430000-0  Pokrywanie podłóg i cian 
Kategoria robót: 45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, cian i tapetowanie cian 

 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg 
 45432200-6  Wykładanie i tapetowanie cian 

Klasa robót:  45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
Kategoria robót: 45442000-7  Nakładanie powierzchni kryj cych 

 45442100-8  Roboty malarskie 
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Zakres robót budowlanych wg STWIOR  
– ST.01.00. Rozbiórki 
 ST.01.01. Rozbiórka elementów budowlanych 

 ST.01.02. Wywóz materiałów rozbiórki 
– ST.02.00. Elementy elbetowe 
 ST.02.01. Elementy monolityczne 

 ST.02.02. Elementy prefabrykowane 

 ST.02.03. Zbrojenie konstrukcji 
– ST.03.00. Elementy stalowe 
 ST.03.01. Belki i nadpro a 

 ST.03.02. Słupy 
 ST.03.03. Balustrady 
– ST.04.00. ciany murowane 
 ST.04.01. Zamurowanie otworów 
– ST.05.00. ciany szkieletowe 
 ST.05.01. ciany z płyt GKB 
– ST.06.00. Tynki i gładzie 
 ST.06.01. Tynki cementowo-wapienne 

 ST.06.02. Gładzie gipsowe 
– ST.07.00. Izolacje i podło a 
 ST.07.01. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

 ST.07.02. Izolacje cieplne i akustyczne 

 ST.07.03. Warstwy wyrównawcze 
– ST.08.00. Stolarka i lusarka otworowa 

 ST.08.01. lusarka stalowa 

 ST.08.02. Stolarka drewniana B.07.01. Stolarka z PCV B.07.02. lusarka aluminiowa 
– ST.09.00. Posadzki 
 ST.09.01. Posadzki w tworzyw sztucznych 
– ST.10.00. Malowanie 
 ST.10.01. Malowanie farbami ceramicznymi 
– ST.11.00. Okładziny cian 
 ST.11.01. Wykładziny cienne 

 ST.11.02. Płyty cienne 
– ST.12.00. Sufity podwieszane 
 ST.12.01. Płyty akustyczne 
– ST.13.00 Instalacje sanitarne 
 ST.13.01. Instalacja kanalizacji  

 ST.13.02. Instalacja wody 

 ST.13.03. Instalacja ogrzewania 
– ST.14.00. Wentylacja mechaniczna 
 ST.14.01. Centrala wentylacyjna 

 ST.14.02. Kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej 

 ST.14.03. Urz dzenia i armatura 
– ST.15.00 Instalacje elektryczne 
 ST.15.01. Instalacja o wietlenia 

 ST.15.02. Instalacja gniazd i technologii 

 ST.15.03. Instalacja nagło nienia 
– ST.16.00. Wyposa enie  
 ST.16.01. Meble 
 ST.16.02.  
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II. CZ  SZCZEGÓŁOWA. 

ST.01.00. ROZBIÓRKI 

Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi -
zanych z rozbiórk  elementów budynku.  

Zakres robót 
Rozbiórka cian murowanych, konstrukcji widowni, posadzki sali widowiskowej, elementów de-
koracyjnych, sufitu,  tynków, stolarki drzwiowej, instalacji.  
Wywóz materiałów z rozbiórki 

Materiały pochodz ce z rozbiórki 
Gruz ceglany, gruz betonowy, drewno, szkło, elementy metalowe. 

Sprz t 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, elektro na-
rz dzia, wci garki r czne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewn trzne. 

Transport i składowanie 
Samochód wywrotka i skrzyniowy. Odwiezienie materiałów z rozbiórki na odpowiednie składowi-
ska. Nie nale y u ywa  gruzu do ponownego zu ycia w podło u posadzek. 

Wykonanie robót 
Prace rozbiórkowe wykonywa  r cznie z u yciem elektro narz dzi. Nale y bezwzgl dnie prze-
strzega  przepisów BHP i wykona  stosowne zabezpieczenia. 

Kontrola jako ci 
Polega na sprawdzeniu kompletno ci dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagro e  na 
miejscu. 

Odbiór robót 
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Podstawa płatno ci 
Zgodnie z zasadami podanymi w cz ci ogólnej i zapisami umownymi. 

Przepisy zwi zane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych. - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z pó niejszymi zmianami. 

 

ST.02.00. ELEMENTY ELBETOWE 

Przedmiot 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót betonowych i elbetowych. 

Zakres robót 
Wykonanie belki podwalinowej, schodów, płyty elbetowej, nadpro y.  
Zbrojenie elementów monolitycznych. 

Materiały 
Beton konstrukcyjny klasy C20/25,  beton podkładowy C12/15, stal zbrojeniowa klasy A-III i A-0, 
drewno klasy III (deski, stemple),.  
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Sprz t 
Pompa do betonu, betoniarka elektryczna, wyci g, pro ciarka, no yce, gi tarka, skrzynia do za-
prawy, wiadra, kielnie murarskie, poziomice, szczotki stalowe, p dzle. 
Transport i składowanie 
Samochód skrzyniowy, samojezdny mieszalnik do betonu, japonki, taczki, transport r czny. 

Wykonanie robót 
Do ustawionych i odpowiednio za stabilizowanych deskowa  wkłada si  pr ty zbrojeniowe ( e-
browane sko nie i gładkie) a nast pnie pomp  do betonu lub r cznie z transportem japonkami 
podaje si  beton konstrukcyjny dowo ony samojezdnym mieszalnikiem do betonu z wytwórni 
mas betonowych. Po zwi zaniu betonu (około 14 dni) dokonuje si  demonta u deskowa .  
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 
i PN-63/B-06251. 
Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej 
łatwe ich opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowi zuj  odr bne wymagania technologiczne przy czym wymaga si  
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przyst pieniem do układania betonu nale y sprawdzi : poło enie zbrojenia, zgodno  
rz dnych z projektem, czysto  deskowania oraz obecno  wkładek dystansowych zapew-
niaj cych wymagan  wielko  otuliny. 
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któ-
r  spada. W przypadku gdy wysoko  ta jest wi ksza nale y mieszank  podawa  za pomoc  
rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji techno-
logicznej, która powinna uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia: w fundamentach i korpusach pod-
pór mieszank  betonow  nale y układa  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu pompy, b d  
te  za po rednictwem rynny, warstwami o grubo ci do 40 cm zag szczaj c wibratorami wgł b-
nymi, przy wykonywaniu płyt mieszank  betonow  nale y układa  bezpo rednio z pojemnika lub 
ruroci gu pompy. W płytach o grubo ci wi kszej od 12 cm zbrojonych gór  i dołem nale y sto-
sowa  belki wibracyjne. 
Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
- Wibratory wgł bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z buławami 

o rednicy nie wi kszej ni  0,65 odległo ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w płaszczy nie 
poziomej. 

- Podczas zag szczania wibratorami wgł bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia buław  wibratora. 
- Podczas zag szczania wibratorami wgł bnymi nale y zagł bi  buław  na gł boko  5–8 cm 

w warstw  poprzedni  i przytrzymywa  buław  w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 
czym wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym. 

- Kolejne miejsca zagł bienia buławy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest pro-
mieniem skutecznego działania wibratora. Odległo  ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

- Belki wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzowa  si  jednakowymi drganiami na całej długo ci. 

- Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w jednym miejscu po-
winien wynosi  od 30 do 60 sekund. 

- Zasi g działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gł bo-
ko ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y ustali  do-
wiadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno by  trwałe 

i sztywne. 
Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z projektantem. 
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Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by  uzgodnione z projektan-
tem, a w prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopadła 
do kierunku napr e  głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana 
do poł czenia betonu stwardniałego ze wie ym przez: 
- usuni cie z powierzchni betonu stwardniałego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy pozo-

stałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbli onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betono-
wania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu be-
tonu. 
Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C to czas trwania przerwy nie powinien prze-
kracza  2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio uło onego betonu. 
Betonowanie nale y wykonywa  wył cznie w temperaturach nie ni szych ni  +5°C, zachowuj c 
warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzymało ci co najmniej 15 MPa przed pierw-
szym zamarzni ciem. 
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wy-
maga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat  ciepła w czasie 
co najmniej 7 dni. 
Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na wypadek 
wyst pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci osłon wo-
doszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni wie ego betonu. 
Przy niskich temperaturach otoczenia uło ony beton powinien by  chroniony przed zamarzni -
ciem przez okres pozwalaj cy na uzyskanie wytrzymało ci co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymało ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale y wcze-
niej podj  działania organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie osłoni cie i podgrzanie zabe-

tonowanej konstrukcji. 
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od zako -
czenia betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b -
dzie si  ł czył z nast pn  warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  stawiane spe-
cjalne wymagania odno nie jako ci piel gnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia  wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Uło ony beton nale y utrzymywa  w stałej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniej cego nale y rozpocz  po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzymało ci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm  PN-63/B-06251) lub wytrzymało ci 
manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  gładkie i równe, bez zagł bie  mi dzy ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzusze  ponad powierzchni , 
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- p kni cia s  niedopuszczalne, 
- rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otuli-

na zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
- pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie 

nie mniejsze ni  2,5cm, a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5% powierzchni 
odpowiedniej ciany, 

- równo  gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada  
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukło ci i wgł bienia nie powinny by  wi ksze ni  
2 mm. 

Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po rozde-
skowaniu konstrukcji nale y: 
- wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpo rednio po rozebraniu szalunków, 
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełni  betonem i nast pnie wygładzi  i uk-

lepa , aby otrzyma  równ  i jednorodn  powierzchni  bez dołków i porów, 
- wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko wyszczot-

kowa  wilgotn  szczotk  aby usun  powierzchnie szkliste. 
Pr ty i walcówki przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pr ty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farb  
olejn  nale y opala  np. lampami lutowniczymi a  do całkowitego usuni cia zanieczyszcze . 
Czyszczenie pr tów powinno by  dokonywane metodami nie powoduj cymi zmian we wła ciwo-
ciach technicznych stali ani pó niejszej ich korozji. 

Pr ty stalowe u yte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny by  wyprostowane. 
Haki, odgi cia i rozmieszczenie zbrojenia nale y wykonywa  wg projektu z równoczesnym za-
chowaniem postanowie  normy PN-B-03264:2002. 
Ł czenie pr tów nale y wykonywa  zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem mi kkim, spawa  lub ł czy  specjalnymi zaciskami. 
Zbrojenie nale y układa  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa . 
Nie nale y podwiesza  i mocowa  do zbrojenia deskowa , pomostów transportowych, urz dze  
wytwórczych i monta owych. 
Monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów powinien by  dokonywany bezpo rednio w desko-
waniu. 
Monta  zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si  wykonywa  przed ustawieniem szalo-
wania bocznego. 
Zbrojenie płyt pr tami pojedynczymi powinno by  układane według rozstawienia pr tów ozna-
czonego w projekcie. 
Dla zachowania wła ciwej otuliny nale y układane w deskowaniu zbrojenie podpiera  podkład-
kami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo ci równej grubo ci otulenia.  

Kontrola jako ci 
Sprawdzenie prawidłowo ci wykonania konstrukcji elbetowej, sprawdzenie jako ci materiałów 
i elementów, zachowanie zalece  technologicznych i zgodno ci z projektem.  

Odbiór 
Odbiór ko cowy, po odbiorach cz ciowych (przed zakryciem lub zasypaniem) 

Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Podstawa płatno ci 
Zgodnie z zasadami podanymi w cz ci ogólnej i zapisami umownymi. 

Przepisy zwi zane 
PN- 84/B- 03264 Konstrukcie betonowe i sp one. Obliczenia statyczne i projektowe 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne  
BN-73/6736-01 Beton zwykły.  Metody bada . 
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PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie.  
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzymało ci. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i stało ci obj to ci. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 

ST.03.00. ELEMENTY STALOWE 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
elementów stalowych. 

Zakres robót: 
Wykonanie słupów, belek, nadpro y, balustrad. 

Materiały 
Profile stalowe walcowane typu rura kwadratowa, rura prostok tna, dwuteowniki (HEA, IPE), bla-
chy, płaskowniki ze stali klasy St3 (S235). 
Materiały i wyroby nale y przechowywa  i konserwowa  zgodnie z warunkami technicznymi 
w sposób umo liwiaj cy łatw  i jednoznaczn  identyfikacj  ka dej dostawy.  

Sprz t 
Spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wyci g, pro ciarka, no yce, gi tarka, uraw 
samojezdny, samochód skrzyniowy, poziomice, szczotki stalowe, p dzle. 

Transport i składowanie 
Transport i składowanie elementów nale y wykonywa  w sposób zabezpieczaj cy je przed 
uszkodzeniami. Ł czniki powinny by  odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane 
w suchych warunkach zgodnie z PN-82/M-82054.20. 
Konstrukcja przed wysyłk  z wytwórni powinna by  odebrana protokolarnie przez zamawiaj cego 
w obecno ci wykonawcy monta u na podstawie odbioru ostatecznego. Konstrukcja powinna by  
wysłana w kolejno ci uzgodnionej z wykonawc  monta u. 

Wykonanie robót 
Wykonanie w warunkach warsztatowych elementów konstrukcji stalowych zgodnie z projektem, 
a nast pnie zmontowanie ich na budowie. 
Ci cie nale y wykonywa  pił , no ycami lub termicznie, mechanicznie lub r cznie. R czne ci cie 
termiczne nale y stosowa  tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mo na zastosowa  ci cia 
zmechanizowanego. Powierzchnie ci cia oraz ich kraw dzie powinny by  czyste, bez znacznych 
nierówno ci (naderwa , zadziorów, nacieków i rozprysków metalu). Elementy stalowe mog  by  
kształtowane plastycznie (gi te, prostowane, prasowane) na gor co lub na zimno, pod warun-
kiem e wła ciwo ci materiału nie ulegn  pogorszeniu poni ej wymaganego poziomu. Otwory 
okr głe dla rub wpuszczanych mog  by  wykonane przez wiercenie lub przez wykrawanie 
przed wykonaniem sfazowania. Monta  powinien by  wykonany zgodnie z projektem konstrukcji 
i projektem monta u z zastosowaniem rodków zapewniaj cych stateczno  w ka dej fazie mon-
ta u oraz osi gni cie projektowanej no no ci i sztywno ci po uko czeniu robót. 

Kontrola jako ci 
Sprawdzenie prawidłowo ci wykonania konstrukcji stalowej, sprawdzenie jako ci materiałów 
i elementów, zachowanie zalece  technologicznych i zgodno ci z projektem. Stosowane materia-
ły powinny mie   za wiadczenia o jako ci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 lub wyniki ba-
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da  laboratoryjnych potwierdzaj ce wymaganà jako . Ka da partia wyrobów rubowych powin-
na mie  za wiadczenia o wynikach kontroli jako ci wg PN-EN ISO 3269 (U) i PN-EN 10204. 

Odbiór 
Odbiór ko cowy, po odbiorach cz ciowych 
Odbiór ko cowy konstrukcji powinien obejmowa  sprawdzenie i ocen  dokumentów kontroli 
i bada  z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z pro-
jektem i wymaganiami normy. W szczególno ci powinny by  sprawdzone: podpory konstrukcji, 
odchyłki geometryczne układu, jako  materiałów i spoin, stan elementów konstrukcji i powłok 
ochronnych, stan i kompletno  poł cze . 

Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Podstawa płatno ci 
Zgodnie z zasadami podanymi w cz ci ogólnej i zapisami umownymi. 

Przepisy zwi zane 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gor co z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zł czy spawanych. Nazwy i okre lenia. 

 

ST.04.00. CIANY MUROWANE 

Przedmiot  
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót murarskich cian. 

Zakres robót 
Zamurowanie cegłami otworów w istniej cych cianach. 

Materiały 
Cegła ceramiczna, zaprawa cementowo - wapienna. 

Sprz t 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kieruj ca i murarska, 
pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, pace, wkr taki, wiertarki, szlifierki, szpa-
chle. 

Transport i składowanie 
Samochód ci arowy, rozładunek r czny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, d wig piono-
wy lub wci garka r czna. 

Wykonanie robót 
Uzupełnienie istniej cych cian i zamurowanie likwidowanych otworów drzwiowych w cianach 
cegłami ceramicznymi. 
Mury nale y wykonywa  warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi zania i grubo ci spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejno ci nale y wykonywa  mury no ne. cianki działowe grubo ci poni ej 1 cegły 
nale y murowa  nie wcze niej ni  po zako czeniu cian głównych. 
Mury nale y wznosi  mo liwie równomiernie na całej ich długo ci. W miejscu poł czenia murów 
wykonanych niejednocze nie nale y stosowa  strz pia zaz bione ko cowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu. 
Wn ki i bruzdy instalacyjne nale y wykonywa  jednocze nie ze wznoszeniem murów. 
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Mury grubo ci mniejszej ni  1 cegła mog  by  wykonywane przy temperaturze powy ej 0°C. 
W przypadku przerwania robót wierzchnie warstwy murów powinny by  zabezpieczone przed 
szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie foli  lub pap ). Przy 
wznawianiu robót po dłu szej przerwie nale y sprawdzi  stan techniczny murów, ł cznie ze zdj -
ciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Kontrola jako ci 
Sprawdzenie jako ci cegieł nale y przeprowadza  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i innych dokumentów stwierdzaj cych zgodno  cech u ytych materiałów z wymaga-
niami dokumentacji technicznej oraz z odno nymi normami. Sprawdzenie jako ci materiałów 
stosowanych do zapraw oraz ustali  wymagane recepty laboratoryjne (wskaza  metod  spraw-
dzania konsystencji zaprawy np. wg. sto ka pomiarowego). Sprawdzenie efektu ostatecznego – 
kontrola najwi kszych odchyłek wymiarów murów (okre li  dopuszczalne odchyłki wymiarów, np. 
odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi, odchylenia od kierunku poziomego górnej po-
wierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem itp.), sprawdzenie uło enia nadpro y. Nierówno-
ci powierzchni mierzone dwumetrow  łat  nie powinny powodowa  prze witów wi kszych ni  

3 mm na całej długo ci łaty. 

Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów cz ciowych, ogl du, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacj  projektow  

Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Podstawa płatno ci 
Zgodnie z zasadami podanymi w cz ci ogólnej i zapisami umownymi. 

Przepisy zwi zane 
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000   Cement Portlandzki 

 

ST.05.00. CIANY SZKIELETOWE 

Przedmiot. 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót cianek szkieletowych.  

Zakres robót. 
Wykonanie cianek działowych na szkielecie z profili zimno gi tych z pokryciem płytami gipso-
wo–kartonowymi GKB. 

Materiały 
Podstawowym materiałem przeznaczonym do wykonywania robót obj tych niniejsz  specyfikacj  
s  płyty gipsowo-kartonowe GKB, masa gipsowa szpachlowa, natomiast do materiałów towarzy-
sz cych nale : elementy konstrukcji cianek (profile), ta ma z włókna szklanego, naro niki 
z siatki stalowej, wełna mineralna do wypełnienia przestrzeni w ciankach. 
Profile zimno gi te słu ce jako szkielet cianek i obudów, do którego mocowana jest płyta. Gru-
bo  przekroju profilu wynosi 0,55mm. Profil jest aluminiowy lub stalowy, powlekany materiałem 
uniemo liwiaj cym wchodzenie w reakcj  z gipsem. 
Naro niki perforowane wykonane s  z blachy aluminiowej lub stalowej powlekanej materiałem 
antykorozyjnym grubo ci 0,2mm, o rednicy otworów 0,9÷1,2cm. Szeroko  ramienia naro nika 
wynosi 4÷6cm. 
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Sprz t 
Do monta u cianek z płyt gipsowych stosowany jest sprz t w formie narz dzi podstawowych, 
takich jak: wkr taki, wiertarki, szlifierki, szpachle. 

Transport i składowanie 
Płyty gipsowo-kartonowe oraz materiały towarzysz ce przy ich monta u transportowane s  sa-
mochodami skrzyniowymi z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi (plandeki). Płyty 
mog  by  transportowane w stosach na paletach drewnianych po 10–12 szt. w stosie. Stos do-
datkowo ofoliowany w celu zabezpieczenia płyt przed nadmiern  wilgoci . Płyty z wełny mineral-
nej transportowane s  w paczkach foliowych. Transport materiałów przewidzianych do realizacji 
zada  obj tych niniejsz  specyfikacj  na stanowisko pracy wykonywany jest przez pracowników. 
Podczas tego transportu szczególn  uwag  nale y zwróci  na ochron  naro ników płyt przed 
uderzeniami, nie nale y te  stawia  płyt, rozpoczynaj c od ich naro y. Do przenoszenia płyt 
u ywa  uchwytów d wigniowych. 

Wykonanie robót 
Szkielet cianki montowany jest z pojedynczych profili aluminiowych lub stalowych ocynkowa-
nych. Rozstaw kołków mocuj cych profil jest równy 60–80cm.  
Płyty gipsowo-kartonowe przykr cane s  do profili blaszanych wkr tami samogwintuj cymi 
o łbach sto kowych i grubo ci zale nej od grubo ci warstwowej płyty i blachy, z której wykonano 
profile konstrukcyjne, lecz nie krótszych ni  35mm. Wkr ty mocuje si  w jednej linii w odst pach 
25÷30cm. 
Miejsce monta u wkr tów na styku dwóch płyt powinno by  przesuni te wzgl dem siebie o po-
łow  odległo ci pomi dzy wkr tami mocowanymi do jednej płyty. Przy mocowaniu łeb wkr ta 
powinien zagł bi  si  w płyt  na 0,1÷0,2mm, lekko go przygi  lecz nie przerwa . 
Podczas monta u naro ników z siatki w pierwszej kolejno ci nanosi si  szpachlówk  gipsow  
szeroko ci 5,0cm. W wie  szpachlówk  wciska si  naro nik a nadmiar szpachlówki zdejmuje 
szpachl . 
Ta m  z włókna szklanego wzmacnia si  wszystkie styki pomi dzy płytami oraz pomi dzy płyt  
a cian . Ta ma z włókna szklanego jest jednostronnie pokryta klejem. Ta m  przyklejamy 
osiowo na stykach w ten sposób, aby mocno przylegała do płyty oraz do innego podło a i nie 
układała si  w naro ach wkl słych łukiem lecz pod k tem prostym. 
Poł czenia płyt uprzednio zabezpieczone ta m  pokrywamy szpachlówk  przy u yciu szpachli 
o szeroko ci 5cm. Ilo  przygotowanego zaczynu powinna by  wystarczaj ca na nało enie go 
przez  ok. 15 minut. 
W pierwszej kolejno ci szpachlujemy miejsca wgł bie  po wkr tach, (grubo  warstwy szpa-
chlówki nakładanej na ta my, zarówno na ł czeniach prostych, jak te  w naro ach powinna wy-
nosi  4÷5mm), a dopiero w drugiej kolejno ci nadmiar jej zbieramy szpachl  o szeroko ci 
25÷30cm. Tak zaszpachlowane poł czenie pozostawia si  na czas około 6÷8 godzin do pełnego 
stwardnienia szpachlówki. 
Stwardniał  szpachlówk  szlifuje si  nast pnie ruchami okr nymi lub szlifierk  oscylacyjn . 
Ziarnisto  kruszywa papieru wynosi 180÷220, w zale no ci od grubo ci warstwy ko cowej do 
zeszlifowania. 

Kontrola jako ci robót 
Przed przyst pieniem do monta u konstrukcji wsporczej nale y sprawdzi  wytrasowanie. 
Nale y sprawdza , czy w montowanych płytach nie nast piły nieodwracalne sp kania wewn trz-
ne rdzenia płyty. Niedopuszczalne jest stosowanie płyt z ubytkami lub z uszkodzonymi naro ami. 
Dopuszczalne odchylenie ta my z włókna szklanego od osi nie powinno by  wi ksze ni  ±1,2mm 
na 1m długo ci. 
Wkr ty mocuj ce płyt  maj  by  wykonane z materiału nie wchodz cego w reakcje chemiczne 
z gipsem w celu unikni cia rdzewienia. 

Odbiór robót 
Zwichrowanie powierzchni mierzone za pomoc  łaty kontrolnej długo ci 2,0m przyło onej w dowolnym 
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miejscu nie mo e wykazywa  prze witu mi dzy łat  a powierzchni  wi kszego ni  1,0mm. 

Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Podstawa płatno ci 
Zgodnie z zasadami podanymi w cz ci ogólnej i zapisami umownymi. 

Przepisy zwi zane. 
PN-75/B-14505  Zaprawy budowlane gipsowe. 
BN-8176743-12 Płyty gipsowe cienne. 
BN-80/6733-06  Spoiwo gipsowe. Pobieranie próbek. 
BN-80/6733-09  Spoiwa gipsowe specjalne. 

 

ST.06.00. TYNKI I GŁADZIE 

Przedmiot 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót tynkowych. 

Zakres robót 
Tynki cementowo – wapienne. 
Gładzie gipsowe szpachlowe. ceglanych, wykonanie tynków gipsowych na cianach gazobetonowych, wykonanie gładzi gipsowych na tynkach cementowo – wapiennych. 

Materiały 
Piasek do zapraw tynkarskich powinien spełnia  wymagania PN-79/B-06711, nie powinien za-
wiera  domieszek organicznych i ma składa  si  z frakcji o ró nych wymiarach: 

* drobnoziarnistej 0,25–0,5mm, 
* rednioziarnistej 0,5–1,0mm, 
* gruboziarnistej 1,0–2,0mm. 

Cement portlandzki powinien spełnia  wymagania normy PN-B-19701:1997, a wapno – PN-B-
30020:1999. 
Gipsy tynkarskie s  to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineral-
nych oraz chemicznych rodków modyfikuj cych, nadaj cych uzyskanej zaprawie plastyczno , 
łatwo  obróbki i podnosz cych przyczepno  do podło a. 
Gipsy tynkarskie s  to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineral-
nych oraz chemicznych rodków modyfikuj cych, nadaj cych uzyskanej zaprawie plastyczno , 
łatwo  obróbki i podnosz cych przyczepno  do podło a. 
Gipsowe mieszanki tynkarskie s  przeznaczone do stosowania na wszystkie podło a mineralne. 
Gipsy szpachlowe s  mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mine-
ralnych oraz chemicznych rodków modyfikuj cych. Gipsy szpachlowe słu  do wyrównywania 
podło y oraz spoinowanie styków płyt gipsowych.  

Sprz t 
Powszechnie u ywane narz dzia tynkarskie (kielnie, pace, listwy itp.). 

Transport i składowanie 
Materiały i sprz t mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpiecza-
j cy je przed zawilgoceniem. 

Wykonanie robót 
Zbyt suche podło e nale y nawil y  wod  ze wzgl du na silne odci ganie przez beton wody za-
robowej z zaprawy lub zagruntowa  odpowiednimi rodkami. 
Przewidziane t  specyfikacj  tynki cementowo-wapienne s  tynkami trójwarstwowymi, wykony-
wanymi z obrzutk , narzutem i gładzi . 
Zaprawa narzutowa powinna mie  konsystencj  odpowiadaj c  7–10cm zanurzenia sto ka po-
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miarowego. Narzut mo na wykonywa  bez pasów lub listew, ci gaj c go pac  a nast pnie za-
cieraj c pack . Grubo  narzutu powinna wynosi  8–15mm. 
Zapraw  nale y przygotowa  bezpo rednio przed przyst pieniem do tynkowania. 
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosi  7÷10,5cm 
zanurzenia sto ka pomiarowego. 
Na podło e betonowe mo na nakłada  tynk gipsowy nie wcze niej ni  8 tygodni od rozdeskowa-
nia (wilgo  zawarta w betonie mo e wpływa  na osłabienie przyczepno ci mi dzywarstwowej 
i spowodowa  odspojenie tynku od podło a. Suche podło e betonowe pod tynki gipsowe powin-
no by  zagruntowane rodkami redukuj cymi chłonno  podło a i zwi kszaj cymi przyczepno . 
Zaprawy musz  by  przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzo-
nej ilo ci mieszanki do okre lonej. 
Podło e pod gładzie gipsowe powinno by  suche i czyste. Zaleca si  zastosowanie rodka grun-
tuj cego. 
Mieszank  szpachlow  wsypujemy powoli do wody, odczekujemy 3-5 min., a nast pnie miesza-
my mieszadłem wolnoobrotowym a  do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji g stej mie-
tany. Tak przygotowan  mieszank  nale y zu y  w ci gu około 60 min. 
Zapraw  naci gamy za pomoc  nierdzewnej pacy na grubo  do 3 mm, silnie dociskaj c j  do 
podło a. Po całkowitym wyschni ciu zaprawy po około 24 godz. mo emy nakłada  kolejn  war-
stw , o ile wymaga tego jeszcze wyrównanie powierzchni.  
Powierzchnie pokryte szlifujemy po całkowitym wyschni ciu ostatniej warstwy. 

Kontrola jako ci robót 
Tynki cementowo-wapienne i cementowe powinny spełnia  nast puj ce wymagania: 

* odchylenie promieni krzywizny powierzchni wn k itp. od projektowanego promienia nie po-
winno by  wi ksze ni  7mm, 

* dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i kraw dzi zewn trznych tynków na całej wy-
soko ci kondygnacji 5–8mm,  

* dopuszczalne widoczne miejscowe nierówno ci tynków o szeroko ci i gł boko ci 1 mm 
i długo ci do 5mm w liczbie 3 nierówno ci na 10m2 tynku. 

Przy tynkach gipsowych wilgotno  podło a nie powinna przekracza  6%.  
Niedopuszczalne s  nast puj ce wady powierzchni tynku gipsowego: 

 odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej wi ksze ni  2mm 
i w liczbie wi kszej ni  2 razy na długo ci łaty kontrolnej (dwumetrowej), 

 odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku pionowego wi ksze ni  1,5mm na 1 metrze 
i ogółem wi ksze ni  3mm w pomieszczeniach do 3,5m i wi ksze ni  4mm 
w pomieszczeniach powy ej 3,5m, 

 odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku poziomego wi ksze ni  2mm na 1 metrze 
i ogółem wi ksze ni  3mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi, 

 odchylenie przecinaj cych si  płaszczyzn wi ksze od 2mm na 1 metrze w stosunku do k ta 
przewidzianego w dokumentacji. 

Odbiór robót 
Odbiór podło a nale y przeprowadza  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkarskich. 
Odbiór gotowych tynków gipsowych powinien by  dokonywany nie wcze niej ni  po 7 dniach od 
chwili ich wykonania, tynków cementowych i wapienno-cementowych nie wcze niej ni  po 
5 dniach. 

Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Podstawa płatno ci 
Zgodnie z zasadami podanymi w cz ci ogólnej i zapisami umownymi. 

Przepisy zwi zane. 
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy. 
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PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
PN-70/8-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
BN- 72/8841-18   Roboty tynkowe. Tynki pocieniane z zapraw plastycznych. 
BN-64/88411/7    Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki techniczne wykonania. 
PN-75/B-14505   Zaprawy budowlane gipsowe. 
BN-80/6733-06   Spoiwo gipsowe. Pobieranie próbek. 
BN-80/6733-09   Spoiwa gipsowe specjalne. 

 

ST.07.00. IZOLACJE I PODŁO A 

Przedmiot 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych (cieplne i przeciwwilgociowe) oraz podło y pod posadzki. 

Zakres robót 
Wykonanie podkładu betonowego po posadzki. 
Uło enie izolacji termicznej. 
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.  

Materiały 
Zapraw  cementow  lub mieszank  betonow  (C12/15, C20/25) nale y przygotowa  zgodnie 
z opisem zawartym w projekcie. 
Materiały do izolacji przeciwwilgociowych (folia PE) powinny by  zgodne z opisem 
w dokumentacji technicznej.  
Materiały do izolacji cieplnej (styropian ekstrudowany PEFS 20 XPS, wełna mineralna) powinny 
by  zgodne z opisem w dokumentacji technicznej. 
Dopuszcza si  stosowanie materiałów zamiennych o nie gorszych parametrach pod warunkiem, 
e spełniaj  wymagania aktualnie obowi zuj cych norm (PN, BN) lub posiadaj  aprobaty tech-

niczne w przypadku braku odpowiednich norm. Ka da zamiana materiałów wymaga pisemnej 
zgody inspektora nadzoru.  

Sprz t 
Powszechnie u ywane narz dzia: kielnie, pace, listwy kierunkowe, szpachle itp. oraz betoniarki, 
mieszadła. 

Transport i składowanie 
Materiały i sprz t mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpiecza-
j cy je przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Płyty z wełny mineralnej i styropianu transportowa-
ne s  w paczkach foliowych. Transport materiałów przewidzianych do realizacji zada  obj tych 
niniejsz  specyfikacj  na stanowisko pracy wykonywany jest przez pracowników. 

Wykonanie robót 
Podło e pod izolacj  ciepln  lub przeciwd wi kow  powinno wykazywa  wilgotno  nie wi ksz  
ni  3%, a dopuszczalne zagł bienia w powierzchni podło a nie powinny przekracza  5 mm. 
Podstawowe wymagania dotycz ce wykonywania izolacji cieplnych i przeciwd wi kowych s  
nast puj ce: 

– temperatura powietrza 5-25OC 
– wyroby i izolacje nale y chroni  przed zawilgoceniem 
– rodzaje i grubo  izolacji powinny by  podane w projekcie 
– izolacje powinny by  wykonane z wyrobów w stanie powietrzno – suchym 
– izolacja powinna by  uło ona szczelnie 
– uło ona warstwa izolacji powinna by  chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodze-

niami 
– nale y unika  ł czenia wyrobów styropianowych z materiałami wydzielaj cymi substancje 
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organiczne, które rozpuszczaj  polistyren.  
Podło a pod izolacje przeciwwilgociowe powinny by  trwałe, równe, bez wgł bie , wypukło ci 
i p kni , czyste i odpylone, bez ostrych kraw dzi. 
Podstawowe wymagania dotycz ce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych 
s  nast puj ce: 

– izolacje powinny w sposób ci gły i szczelny zabezpiecza  przed działaniem wody lub pary 
wodnej 

– izolacje powinny ci le przylega  do chronionego podło a 
– temperatura powietrza powinna wynosi  15-25OC w przypadku izolacji z folii. 

Sposób  wykonania izolacji podłogowych powinien by  zgodny z opisem w projekcie. 
Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

- Układanie podkładu powinno nast pi  bezpo rednio przed wykonywaniem posadzki. 
- Przed rozpocz ciem układania podło e powinno by  oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 
- Układanie podkładu nale y prowadzi  na całej powierzchni równomiernie jedn  warstw . 
- Całkowita grubo  podkładu według projektu. Powinna to by  warstwa stała na całej po-

wierzchni rzutu obiektu. 
- Wska nik zag szczenia podkładu nie powinien by  mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 
Podstawowe wymagania dotycz ce wykonania podkładów cementowych, o ile projekt nie stano-
wi inaczej s  nast puj ce: 

– grubo  podkładu zwi zanego z podło em nie powinna by  mniejsza ni  25 mm, 
– grubo  podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by  mniejsza ni  35 mm, 
– grubo  podkładu „pływaj cego” na izolacji przeciwd wi kowej i cieplnej z materiału ci gli-

wego (np. wełny mineralnej) nie powinna by  mniejsza ni  40 mm, a w przypadku izolacji 
z wyrobów sztywnych (np. styropian) nie mniejsza ni  35 mm, 

– na podkładzie powinny by  wykonane zaprojektowane szczegóły np. szczeliny dylacyjne, 
przeciwskurczowe, cokoły, spadki, 

– szczeliny dylatacyjne powinny by  wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, wzdłu  
osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczaj cych posadzki o wyra nie ró ni -
cych si  obci eniach; szeroko  szczelin dylatacyjnych powinna wynosi  od 4 mm do 
12 mm; szczeliny powinny by  wypełnione materiałem plastycznym, 

– szczeliny przeciwskurczowe powinny by  wykonane w wie ym podkładzie na gł boko  
1/3 – 1/2 grubo ci podkładu w odległo ciach nieprzekraczaj cych: 

 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podło u gruntowym, 

 4 m w podkładach na podło u gruntowym, ale w pomieszczeniach zamkni tych, 

 6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury, 

 5,5 m w podkładach usytuowanych w pozostałych pomieszczeniach, 
– temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz w ci gu 3 dni po wykonaniu 

powinna by  wy sza ni  5OC, 
– w ci gu 7 dni podkład powinien by  piel gnowany, 
– podkład powinien mie  powierzchni  równ , stanowi c  płaszczyzn  poziom  lub zgodn  

z zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podkładu sprawdzana 2-metrow  łat  nie po-
winna wykazywa  prze witów wi kszych ni  3 mm; odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekracza  2 mm/m i 5 mm na całej 
długo ci lub szeroko ci pomieszczenia. 

Podkłady cementowe lub z innych spoiw powinny by  wykonane zgodnie z projektem. 

Kontrola jako ci robót 
Zakres czynno ci kontrolnych dotycz cych podło a pod izolacj  powinien obejmowa : 

– sprawdzenie wizualne powierzchni podło a pod wzgl dem wygl du zewn trznego, szorst-
ko ci, czysto ci, zawilgocenia 

– sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych, sprawdzenie wytrzymało-
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ci betonu podło a metodami nieniszcz cymi. 
Zakres czynno ci kontrolnych dotycz cych izolacji obejmuje: 

– wizualne sprawdzenie izolacji przeciwd wi kowej; warstwa izolacji powinna równomiernie 
pokry  powierzchni  stropu, a styki wyrobów izolacyjnych powinny do siebie przylega ; 
niedopuszczalne jest wyst powanie ubytków w warstwie izolacyjnej; wyko czenie izolacji 
przy cianie powinno obj  projektowany podkład betonowy pod posadzk , 

– wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej); warstwa izolacji powinna 
by  ci gła, równa, bez zmarszczek, p kni  i p cherzy; izolacja powinna przylega  do pod-
ło a, 

Zakres czynno ci kontrolnych dotycz cych podkładów obejmuje: 
– sprawdzenie wizualne wygl du powierzchni pod wzgl dem wymaganej szorstko ci, wyst -

powania ubytków i porowato ci, czysto ci i zawilgocenia 
– sprawdzenie równo ci podkładu, które przeprowadza si  przykładaj c w dowolnych miej-

scach i kierunkach 2-metrow  łat , 
– sprawdzenie spadków za pomoc  2-metrowej łaty i poziomnicy 
– sprawdzenie prawidłowo ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
– sprawdzenie wytrzymało ci betonu, zaprawy, gipsu lub innych materiałów metodami nie-

niszcz cymi 

Odbiór robót 
Odbiór na poszczególnych etapach robót powinien by  wykonany bezpo rednio przed przyst -
pieniem do wykonywania nast pnego etapu robót. Odbiory powinny by  potwierdzone w dzienni-
ku budowy. 

Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Podstawa płatno ci 
Zgodnie z zasadami podanymi w cz ci ogólnej i zapisami umownymi. 

Przepisy zwi zane 
BN-84/6755-08                          Materiały do izolacji technicznej i akustycznej.  
      Wyroby z wełny mineralnej. 
Aprobata Techniczna ITB          Nr AT-15-3187/98 
PN-B-20130:1999/Az 1:2001     Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
PN-75/B-30175                          Kit asfaltowy uszczelniaj cy. 
PN-69/B-10260                          Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

ST.08.00. STOLARKA I LUSARKA OTWOROWA 

Przedmiot 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót osadzenia stolarki i lusarki otworowej. 

Zakres robót 
Umocowanie drzwi stalowych i drewnianych na kotwy. 
Uszczelnienie styków stolarki i lusarki z murami. 

Materiały 
Materiały przewidziane do wykonania robót obj tych niniejsz  specyfikacj  dzieli si  na: prefa-
brykaty, materiały mocuj ce (kotwy stalowe) i uszczelniaj ce (pianka poliuretanowa, silikon). 
Do prefabrykatów zalicza si : okna i drzwi PCV lub aluminiowe z wkładami szklanymi aluminiowe z wkładami szklanymi, 

* drzwi stalowe 
* drzwi drewniane pełne i z otworami 

Poniewa  ww. prefabrykaty wytwarzane s  poza budow , musz  spełnia  wymogi okre lone 
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w dokumentach dopuszczaj cych do stosowania i w zale no ci od oczekiwanego standardu tych 
prefabrykatów obowi zywa  b d  ró ne normy dotycz ce wielko ci dopuszczalnych odchyłek. 

Sprz t 
Do monta u ww. prefabrykatów nale y u ywa  narz dzi specjalistycznych przewidzianych 
w instrukcjach monta u wydanych przez producentów poszczególnych prefabrykatów. 

Transport i składowanie 
Do transportu zewn trznego nale y u ywa  pojazdów kołowych z zamontowanymi specjalistycz-
nymi urz dzeniami, słu cymi do zabezpieczenia prefabrykatów przed uszkodzeniem. Dodatko-
wo s  one wyposa one w materiał maj cy na celu zabezpieczenie prefabrykatów przed opadami 
atmosferycznymi. Szczegółowy sposób zabezpieczenia prefabrykatów w czasie transportu od 
wytwórcy na budow  okre la zał czona do specyfikacji produktu odpowiednia instrukcja. 

Wykonanie robót 
Podstawowe warunki wykonania robót monta owych stolarki i lusarki otworowej s  jednakowe. 
Zmiany w warunkach monta u wyst puj  ju  tylko w dopasowywaniu skrzydeł i ich regulacji pod-
czas otwierania. 
Prace monta owe rozpocz  nale y od oczyszczenia i wyrównania o cie y otworów pod monta  
przewidzianego elementu. Wymiary otworu powinny by  wi ksze od zewn trznych wymiarów 
o cie nic, jednak nie wi cej ni  20–30mm. W przypadku wi kszej ró nicy, otwór nale y pomniej-
szy  do wymiarów dopuszczalnych poprzez uzupełnienie przegrody, w której otwór ten wyst puje 
zgodnie z warunkami technicznymi okre laj cymi zasady likwidacji otworów w tego typu przegro-
dzie. Przed przyst pieniem do monta u elementu wypełniaj cego otwór wyrównuje si  o cie e 
otworu, a nast pnie wyznacza miejsca i osadza w nich kotwy, które b d  w pierwszej kolejno ci 
utrzymywały element. W tak przygotowany otwór zostaje wstawiony cały element, po czym na-
st puje jego regulacja zarówno w pionie, jak równie  w stosunku do przekroju przegrody. Po ta-
kim ustawieniu elementu demontuje si  jego wypełnienie a nast pnie mocuje sam  o cie nic  
do uprzednio przygotowanych kotew. Po zamocowaniu o cie nicy i ponownej regulacji znów 
montuje si  wypełnienie zamykaj c na stałe. 
W nast pnej kolejno ci przyst puje si  do wypełnienia i uszczelnienia przestrzeni pomi dzy 
o cie em a o cie nic . Po zastygni ciu i utwardzeniu masy uszczelniaj cej nale y wyrówna  j  
z licem elementu montowanego. Po zamontowaniu elementu i uszczelnieniu otworu kolej na re-
gulacj  cz ci ruchomych, np. skrzydeł, wrót itp. oraz monta  oku  w tym elemencie, umo liwia-
j cych swobodne otwieranie i zamykanie jego cz ci ruchomych. Monta  oku  powinien przebie-
ga  zgodnie z zał czon  do specyfikacji dostawy instrukcj  monta u elementu i jego regulacji. 

Kontrola jako ci robót 
Odst p miejsc zakotwienia o cie nicy nie powinien przekracza  400mm, ale ilo  kotew na jed-
nym boku powinna wynosi  2-3 szt. 
W przypadku szklenia drzwi metalowych gł boko  wr bu powinna wynosi  nie mniej ni  gru-
bo  szyby plus 2–3mm na uszczelnienie. 
O cie nice metalowe drzwi powinny by  tak montowane, aby zewn trzne płaszczyzny o cie nicy 
były oddalone od zewn trznej płaszczyzny cianki surowej o 25mm.  
Wielko  szczeliny przylgowej nie powinna by  wi ksza ni  1mm. 

Odbiór robót 
Dla odbioru ko cowego bardzo wa ne s  wyniki bada  elementów po dostarczeniu ich do maga-
zynu budowy. W przypadku stwierdzenia wad w elementach a nie w ich monta u komisja powin-
na zdecydowa , czy zabudowane elementy spełni  oczekiwania u ytkownika, czy te  nie i zde-
cydowa  o odbiorze. Je li z dokumentu bada  wynika, e dostarczony element posiadał wady, 
a mimo to został zabudowany i komisja zdecydowała o jego pozostawieniu, to warto  tego ele-
mentu powinna zosta  obni ona a wielko  obni enia warto ci elementu ustala komisja. 

Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
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Podstawa płatno ci 
Zgodnie z zasadami podanymi w cz ci ogólnej i zapisami umownymi. 

Przepisy zwi zane 
PN-75/B-89020  Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych. 
PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
BN-80/6613-04  Uszczelnianie gumowe wytłaczane. 
BN-85/7153-02  Kształtowniki okienne z twardego polichlorku winylu.  
BN-77/3601-01  Odchyłki nie tolerowanych wymiarów, kształtu i poło enia. 

 

ST.09.00. POSADZKI  

Przedmiot 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót wykonania warstw posadzkowych. 

Zakres robót 
Wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych. 

Materiały 
Materiały stosowane do realizacji robót obj tych niniejsz  specyfikacj  dziel  si  na dwie grupy: 
materiały podstawowe, z których jest układana posadzka oraz materiały pomocnicze, słu ce do 
mocowania materiałów podstawowych lub do robót wyka czaj cych. 
Wykładzina heterogeniczna PCW (winylowa) z warstw  zabezpieczaj c  PUR podwójnie nakła-
dan  w płytach 61 x 61 cm, panelach i rolce o grubo ci 2,5 mm np.  Expona Concrete lub inna 
o podobnych parametrach technicznych. 
Klej dyspersyjny lub akrylowo dyspersyjny rekomendowany przez producenta wykładziny. 
Kleje stosowane do przyklejania materiałów posadzkowych powinny: nie wpływa  szkodliwie na 
wykładzin  posadzkow , do mocowania której zostały zastosowane, nie wpływa  szkodliwie na 
podkład, posiada  dobr  przyczepno  do wszelkiego rodzaju podło y twardych. 
Wykładziny z tworzyw sztucznych, listwy podłogowe, kleje powinny spełnia  wymagania okre lo-
ne w dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta i na podstawie tych wła ciwo ci by  
dobierane. 

Sprz t 
Do wykonania robót okre lonych t  specyfikacj  nale y stosowa  narz dzia przewidziane techno-
logiami wykonania poszczególnych nawierzchni (no e do wykładzin, kielnie, pace, wkr taki, wier-
tarki, szlifierki, szpachle, mieszadła do kleju. 

Transport i składowanie 
Transport powinien si  odbywa  w oryginalnych opakowaniach producentów dowolnymi rodka-
mi transportowymi w sposób zabezpieczaj cy przed wpływami warunków atmosferycznych.  

Wykonanie robót 
Podczas wykonywania robót temperatura w pomieszczeniu nie powinna by  ni sza ni  5°C. 
Temperatur  tak  nale y zapewni  przez kilka dni przed wykonaniem robót, a materiały winny 
si  tam znale  co najmniej na jedn  dob  przed rozpocz ciem robót. W miejscu przebiegu dyla-
tacji konstrukcji budynku w posadzce powinna by  wykonana szczelina dylatacyjna wypełniona 
materiałem plastycznym. 
Wilgotno  podło a nie mo e przekracza  2,5 %. Powierzchnia podło a musi by  jednorodna, 
bez rys, braków i wyst pów,  wolna  od  tłuszczów,  zanieczyszcze   i  mleczka cementowego. 
Wymagana jest równo  powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na długo ci 1m nie po-
winny przekracza  2-3mm. 
Przed aplikacj  kleju wymagane jest zagruntowanie podło a stosuj c grunt zalecany przez pro-
ducenta kleju. 
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Ilo  rozprowadzonego jednorazowo kleju dyspersyjnego zale e  b dzie od istniej cych warun-
ków w pomieszczeniu, takich jak temperatura, wilgotno , przepływ powietrza. Warunki te b d  
miały krytyczne znaczenie w stosunku do wła ciwo ci klej cych klejów. Producenci klejów dys-
persyjnych dokładnie opisuj  wła ciwo ci klejów i konieczne jest stosowanie si  do zalece  pro-
ducenta w tej kwestii. W pomieszczeniach, gdzie niemo liwe jest rozprowadzenie kleju dysper-
syjnego jednorazowo w całym pomieszczeniu wskazane jest wyznaczenie obszarów pracy, 
w których parametry klej ce kleju pozwol  na instalacj  płytek. 
Płytki w czasie układania powinny by  czyste, bez ladów kurzu i brudu. 
Po dokonaniu selekcji płytek oraz uzyskaniu przez klej wła ciwo ci klej cych przyst pujemy do 
instalacji. 
Konieczne jest dokładne doci niecie płytki lub panelu do podło a aby całe ewentualnie nagroma-
dzone powietrze wydostało si  spod  płytki lub panelu. Dzi ki temu zabiegowi uzyskujemy pew-
no  cało powierzchniowego przyklejenia materiału do podło a. Po zako czeniu cz ci instalacji 
konieczne jest doci ni cie płytek lub paneli  podłogowym walcem o wadze 68 kg celem dokład-
nego przylegania materiału do  podło a. 

Kontrola jako ci robót 
Dostarczone na plac budowy materiały nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich jako ci. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustali  kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu, czy opakowania nie s  uszkodzone oraz czy 
dostarczone materiały i wyroby maj  za wiadczenia o jako ci wystawione przez producenta oraz 
na sprawdzeniu wła ciwo ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. bada  do-
ra nych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno przekracza  2mm na 
1 metrze długo ci oraz 3mm na całej długo ci i szeroko ci pomieszczenia. Powierzchnia po-
sadzki powinna by  równa i stanowi  płaszczyzn  poziom . Nierówno ci powierzchni mierzone 
dwumetrow  łat  nie powinny powodowa  prze witów wi kszych ni  3 mm na całej długo ci łaty. 

Odbiór robót 
Odbiór powinien obejmowa : 
• sprawdzenie wygl du zewn trznego 
• prawidłowo ci ukształtowania powierzchni 
• poł czenia posadzki z podło em 
• wyko czenia posadzki i prawidłowo ci zamocowania listew podłogowych 
Je eli badania i próby dadz  wynik pozytywny i zostan  spełnione wymogi okre lone w tej specy-
fikacji to roboty nale y uzna  za wykonane prawidłowo. 

Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Podstawa płatno ci 
Zgodnie z zasadami podanymi w cz ci ogólnej i zapisami umownymi. 

Przepisy zwi zane 
PN-72/B-06190   Roboty kamieniarskie. 
PN-78/B-89004   Materiały podłogowe z polichlorku winylu. 
PN-89/B-12039   Płytki ceramiczne 

 

ST.10.00. MALOWANIE 

Przedmiot 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót malarskich. 
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Zakres robót 
Wykonanie powłok malarskich. 

Materiały 
Do realizacji robót malarskich wewn trznych nale y stosowa  farby ceramiczne. 
Farba ceramiczna to produkt przeznaczony do zastosowania wewn trz pomieszcze . Wyró nia 
j  specyficzna formuła – jej skład opiera si  na komponentach ceramicznych, a tak e na ywi-
cach oraz pigmentach. Za tak opracowanym składem id  tak e niecodzienne wła ciwo ci prepa-
ratu, którego główn  zalet  jest odporno  na szorowanie, a tak e łatwe usuwanie z pomalowa-
nych ni  powierzchni ró norodnych zabrudze . Powłoka pozostawiona przez farb  z jednej stro-
ny zabezpiecza cian  przed wnikaniem w ni  zanieczyszcze , z drugiej za  umo liwia bezpro-
blemowe i szybkie usuni cie ladów po coli, kawie, oleju, kredkach, szmince, herbacie i innych, 
pod warunkiem, e do czyszczenia plam przyst pimy przed upływem wskazanego przez produ-
centa farby czasu. Dodatkowo, nawet na skutek wielokrotnego zmywania farba nie odbarwia si  
i nie pozostaj  na niej widoczne lady szorowania. Kolejn  z zalet tego typu farb jest ich odpor-
no  na rodki dezynfekuj ce, a tak e dost pno  w bogatej palecie barw. Charakteryzuj  si  
one równie  wydajno ci  oraz du  sił  krycia, a podczas aplikacji nie chlapi . Nale y jednak 
doda , e pełni  swoich wła ciwo ci farby te osi gaj  dopiero po ok. 28 dniach od zako czenia 
malowania, a dodatkowo mo liwo ci zmywania z nich nieestetycznych zabrudze  mog  by  
ograniczone na powierzchniach chropowatych. 

Sprz t 
Dla realizacji robót stosowa  typowe narz dzia malarskie (p dzle, wałki itp.). 

Transport i składowanie 
Materiały transportowa  samochodami dostawczymi. Sposób załadunku musi zabezpiecza  po-
jemniki przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem rodowiska. 

Wykonanie robót 
Przed przyst pieniem do wykonywania robót malarskich nale y sprawdzi , czy podło e spełnia 
nast puj ce warunki: 
– jest gładkie i równe, tzn. nie posiada wgł bie , zacieków i spełnia wymagania okre lone dla 

tynków, 
– jest dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pyl ce przy pocieraniu dłoni , nie wykru-

szaj ce si , bez widocznych rys, sp ka  i rozwarstwie , 
– jest czyste, tzn. bez plam, zaoliwie , ple ni i innych zanieczyszcze , 
– jest w dostatecznym stopniu dojrzałe do wymalowania, 
– jest dostatecznie suche (4% wilgotno ci podło a dla farb emulsyjnych i 3% dla farb olejnych) 
Roboty malarskie nale y prowadzi  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C i nie wy szej ni  +20°C. 
Przy malowaniu farbami przez zastosowanie wałków, p dzli lub szczotek ka da nast pna war-
stwa farby nakładana jest w kierunku prostopadłym do kierunku poprzedniego nało enia. Nakła-
danie farby rozpoczynamy w kierunku poziomym. 
Wła ciw  konsystencj  farb uzyskuje si  poprzez mieszanie koliste zawsze w jednym, dowolnie 
wybranym kierunku. 

Kontrola jako ci robót 
Powłoki przy malowaniu farbami ceramicznymi powinny: 
– by  niezmywalne dla rodków myj cych i dezynfekuj cych, z wyj tkiem spirytusu, 
– by  odporne na tarcie na sucho i szorowanie podczas mycia roztworem rodka myj cego, 
– dawa  aksamitno-matowy wygl d pomalowanej powierzchni, 
– mie  barw  powłok jednolit  i równomiern , bez smug, plam, zgodn  ze wzorcem producen-

ta. 
– powierzchnie powłok powinny by  bez uszkodze , smug, prze witów, plam i ladów p dzla.  
Nie dopuszcza si  sp ka , łuszczenia powłok, odstawania od podło a oraz widocznych ł cze  
i poprawek. 
Dopuszcza si  przy malowaniu farbami emulsyjnymi, akrylowymi i silikonowymi chropowato  
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powłoki odpowiadaj c  rodzajowi faktury pokrywanego podło a. Przy powłokach w kolorach in-
nych ni  biały niedopuszczalne jest wyst powanie rozcieraj cych si  grudek pigmentów i wypeł-
niaczy. Powłoki z farb powinny mie  barw  jednolit , zgodn  ze wzorcem, bez ladów p dzla, 
smug zacieków, uszkodze , zmarszcze , plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si  chropowato  
powłoki odpowiadaj c  rodzajowi faktury pokrywanego podło a lub podkładu. 
Powłoki powinny mie  jednolity połysk, a powłoki matowe powinny by  jednolicie matowe lub 
półmatowe. 
W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza si  nieznaczne miejscowe zmatowienie oraz 
ró nice w odcieniu. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywa  prób  na zmywanie, wyciera-
nie, zarysowanie, przyczepno  i wsi kliwo . 

Odbiór robót 
Je eli badania i próby dadz  wynik pozytywny i zostan  spełnione wymagania okre lone w ni-
niejszej specyfikacji, to roboty nale y uzna  za wykonane prawidłowo. 

Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Podstawa płatno ci 
Zgodnie z zasadami podanymi w cz ci ogólnej i zapisami umownymi. 

Przepisy zwi zane. 
PN-66/C-96023   Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów. 
PN-69/B-10280   Roboty malarskie farbami emulsyjnymi. 
PN-80/C-04401   Pigmenty. Ogólne metody badali. 
PN-69/B-10285   Roboty malarskie farbami ftalowymi, emaliami i lakierami na spoiwach bezwodnych. 
BN-79/6113-44   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-84/6117-05   Farby emulsyjne do wymalowa  wewn trznych. 

 

ST.11.00. OKŁADZINY CIENNE 

Przedmiot 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót okładzin ciennych.  

Zakres robót 
Układanie wykładziny ciennej (panele winylowe). 
Układanie płyt (ceglane, akustyczne, blacha) 

Materiały 
Wykładzina heterogeniczna PCW (winylowa) z warstw  zabezpieczaj c  PUR podwójnie nakła-
dan  w panelach o grubo ci 2,5 mm np. Expona Concrete lub inna o podobnych parametrach 
technicznych. 
Klej dyspersyjny lub akrylowo dyspersyjny rekomendowany przez producenta wykładziny. 
Płytki cementowe w kolorze grafitowym, wymiary płytek: lico długie ok. 6,5 cm x 27 cm, lico krót-
kie 6,5 cm x 13,5 cm. Grubo  płytek ok. 1,5 cm. Ilo  cegiełek na m2-50 szt. przy zało eniu 1 cm 
fugi. Do ka dego rodzaju cegły s  dost pne płytki naro ne.   
Dekoracyjne płyty akustyczne z wełny drzewnej ł czonej magnezytem o strukturze włóknistej, 
grubo  włókien 1 mm . Malowane fabrycznie na kolor zbli ony do RAL - ostateczna próbka do 
akceptacji architekta. Wymiar 1200x600, grubo  35 mm, odporno  na uszkodzenia mecha-
niczne klasa 1A, kraw d  fazowana po obwodzie. Monta  za pomoc  niewidocznych wkr tów 
systemowych. Systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu. 
Wyroby powinny spełnia  warunki okre lone w certyfikatach dopuszczeniowych do stosowania 
w budownictwie przemysłowym i mieszkalnym. 
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Sprz t 
Dla realizacji robót stosowa  typowe narz dzia: wałki, p dzle, szpachle, no e itp. 

Transport i składowanie 
Materiały transportowa  samochodami dostawczymi. Sposób załadunku musi zabezpiecza  ma-
teriały przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem rodowiska. Nale y zabezpieczy  przed mo li-
wo ci  zawilgocenia. 

Wykonanie robót 
Przed przyst pieniem do wykonywania robót okładzinowych nale y sprawdzi , czy podło e speł-
nia nast puj ce warunki: 

 jest gładkie i równe, tzn. nie posiada wgł bie , zacieków i spełnia wymagania okre lone dla 
tynków, 

 jest dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pyl ce przy pocieraniu dłoni , nie wykru-
szaj ce si , bez widocznych rys, sp ka  i rozwarstwie , 

 jest czyste, tzn. bez plam, zaoliwie , ple ni i innych zanieczyszcze , 

 jest w dostatecznym stopniu dojrzałe do wymalowania, 

 jest dostatecznie suche (4% wilgotno ci podło a dla farb emulsyjnych i 3% dla farb olej-
nych) 

Roboty okładzinowe nale y prowadzi  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C i nie wy szej ni  
+20°C.  Temperatur  tak  nale y zapewni  przez kilka dni przed wykonaniem robót, a materiały 
winny si  tam znale  co najmniej na jedn  dob  przed rozpocz ciem robót. 
Wilgotno  podło a nie mo e przekracza  2,5 %. Powierzchnia podło a musi by  jednorodna, 
bez rys, braków i wyst pów,  wolna  od  tłuszczów,  zanieczyszcze   i  mleczka cementowego. 
Wymagana jest równo  powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na długo ci 1m nie po-
winny przekracza  2-3mm. 
Przed aplikacj  kleju wymagane jest zagruntowanie podło a stosuj c grunt zalecany przez pro-
ducenta kleju. 
Ilo  rozprowadzonego jednorazowo kleju dyspersyjnego zale e  b dzie od istniej cych warun-
ków w pomieszczeniu, takich jak temperatura, wilgotno , przepływ powietrza. Warunki te b d  
miały krytyczne znaczenie w stosunku do wła ciwo ci klej cych klejów. Producenci klejów dys-
persyjnych dokładnie opisuj  wła ciwo ci klejów i konieczne jest stosowanie si  do zalece  pro-
ducenta w tej kwestii. W pomieszczeniach, gdzie niemo liwe jest rozprowadzenie kleju dysper-
syjnego jednorazowo w całym pomieszczeniu wskazane jest wyznaczenie obszarów pracy, 
w których parametry klej ce kleju pozwol  na instalacj  płytek. 
Panele i płytki w czasie układania powinny by  czyste, bez ladów kurzu i brudu. 
Po dokonaniu selekcji paneli i płytek oraz uzyskaniu przez klej wła ciwo ci klej cych przyst pu-
jemy do instalacji. 
Konieczne jest dokładne doci niecie płytki lub panelu do podło a aby całe ewentualnie nagroma-
dzone powietrze wydostało si  spod  płytki lub panelu. Dzi ki temu zabiegowi uzyskujemy pew-
no  cało powierzchniowego przyklejenia materiału do podło a. 
Monta  płyt z wełny drzewnej nale y wykonywa  po zako czeniu wszelkich prac mokrych i po-
woduj cych zapylenie w pomieszczeniu. Płyty po dostawie  powinny by  sezonowane  przez ok. 
5 dni w pomieszczeniu w którym maj  by  montowane. Monta u dokona  zgodnie z zaleceniami 
słu b technicznych producenta (monta  przy pomocy wkr tów   4,5x60). 

Kontrola jako ci robót 
Ogólne warunki kontroli jako ci robót okre lone zostały w cz ci ogólnej specyfikacji. 
Dostarczone na plac budowy materiały nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich jako ci. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustali  kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu, czy opakowania nie s  uszkodzone oraz czy 
dostarczone materiały i wyroby maj  za wiadczenia o jako ci wystawione przez producenta oraz 
na sprawdzeniu wła ciwo ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. bada  do-
ra nych. 
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Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno przekracza  2mm na 1 metrze 
długo ci oraz 3mm na całej długo ci i szeroko ci pomieszczenia. Powierzchnia posadzki powin-
na by  równa i stanowi  płaszczyzn  poziom . Nierówno ci powierzchni mierzone dwumetrow  
łat  nie powinny powodowa  prze witów wi kszych ni  3 mm na całej długo ci łaty. 

Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w cz ci ogólnej specyfikacji. Je eli badania i próby dadz  
wynik pozytywny i zostan  spełnione wymagania okre lone w niniejszej specyfikacji, to roboty 
nale y uzna  za wykonane prawidłowo. 

Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Podstawa płatno ci 
Zgodnie z zasadami podanymi w cz ci ogólnej i zapisami umownymi. 

Przepisy zwi zane. 
PN-72/B-06190   Roboty kamieniarskie. 
PN-78/B-89004   Materiały podłogowe z polichlorku winylu. 
PN-89/B-12039   Płytki ceramiczne. 

 

ST.12.00. SUFITY PODWIESZANE  

Przedmiot 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót sufitu podwieszanego.  

Zakres robót 
Monta  podkonstrukcji sufitu. 
Monta  płyt sufitu. 

Materiały 
Dekoracyjne płyty akustyczne z wełny drzewnej ł czonej magnezytem o strukturze włóknistej, 
grubo  włókien 1 mm. Malowane fabrycznie  na kolor zbli ony do RAL - ostateczna próbka do 
akceptacji architekta. Sufity akustyczne wykona  zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Monta  
za pomoc  niewidocznych wkr tów systemowych. 
Pochłanianie klasa A, współczynnik pochłaniania 1, zaproponowany ustrój akustyczny charakte-
ryzuj cy si  równ  charakterystyk  pochłaniania w zakresie 125 Hz-4000 Hz oraz szczególnie 
wa ne wysokie pochłanianie w niskich cz stotliwo ciach 125 Hz – 500 Hz. 
Wymiar płyt 1200x600mm, grubo  25 mm, kraw d  fazowana po obwodzie. 
Odporno  na uszkodzenia mechaniczne klasa 1A zgodnie z EN 13964. 
Systemowy ruszt ze stali ocynkowanej: profil UD - obwodowy, profil CD o grubo ci 0,6 mm - kon-
strukcyjny, profil W, ł czniki wzdłu ne i krzy owe, wieszak noniuszowy,  wieszak ES 125. 
Wkr ty systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wełny drzewnej. Nale y u ywa  
tylko specjalnych, systemowych blachowkr tów oraz wkr tów do drewna przewidzianych w sys-
temie z malowanym łbem.  

Sprz t 
Do monta u sufitów podwieszanych stosowany jest sprz t w formie narz dzi podstawowych, ta-
kich jak: wkr taki, wiertarki, szlifierki, szpachle. 

Transport i składowanie 
Podczas transportu materiały powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem i nara eniem 
na oddziaływanie opadów atmosferycznych i uszkodzenia (np. wgniecenia płyt, a zwłaszcza 
uszkodzenia kraw dzi i naro y). Płyty powinny by  ofoliowane i pakowane w formie stosów, 
układanych poziomo na podkładach dystansowych. 
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Płyty nale y przenosi  boczn  kraw dzi  pionowo lub przewozi  odpowiednio przystosowanym 
rodkiem transportu (wózek widłowy, samochód ci arowy, wózek transportowy).  

Płyty nale y składowa  na suchym, płaskim podło u (na paletach fabrycznych).  Przy składowa-
niu płyt nale y pami ta , aby nie ustawia  w sztosach wi cej ni  dwie palety. 

Wykonanie robót. 
W czasie monta u płyty akustyczne z wełny drzewnej ł czonej magnezytem nale y obrabia  wg 
wytycznych producenta.  
Dekoracyjne płyty z wełny drzewnej s  gotowe do monta u, nie wymagaj  adnej dodatkowej 
obróbki. W zwi zku z powy szym nale y odpowiednio traktowa  powierzchnie i kraw dzie aby 
ich nie uszkodzi . Płyt nie szpachlujemy i nie wypełniamy produktami trzecimi (silikon, gips).  
Podczas prowadzenia monta u okładzin temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi  mi-
nimum +5 °C, a wilgotno  wzgl dna powietrza w granicach 60-80%.  
Konstrukcja mocowana do stropu za pomoc  wieszaków noniuszowych. Konstrukcja krzy owa 
dwupoziomowa – profile główne (górne) montowane   w rozstawie osiowym max. 900 mm, profile 
no ne (dolne) w rozstawie osiowym max.600 mm. Profile główne i no ne poł czone s  ze sob  
ł cznikami krzy owymi do CD 
Monta  płyt przy  pomocy wkr tów systemowych rednicy 4,5 mm, długo ci 50 mm (kolor łebka 
ruby w kolorze płyty). 

Przestrze  mi dzy sufitem a stropem nale y wypełni  wełn  mineraln  skaln  o g sto ci 
50 kg/m3) o grubo ci 50 mm.  

Kontrola jako ci robót. 
Ogólne warunki kontroli jako ci robót okre lone zostały w cz ci ogólnej specyfikacji. 
Dostarczone na plac budowy materiały nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich jako ci. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustali  kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu, czy opakowania nie s  uszkodzone oraz czy 
dostarczone materiały i wyroby maj  za wiadczenia o jako ci wystawione przez producenta oraz 
na sprawdzeniu wła ciwo ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. bada  do-
ra nych. 
Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno przekracza  2mm na 1 metrze 
długo ci oraz 3mm na całej długo ci i szeroko ci pomieszczenia. Powierzchnia sufitu powinna 
by  równa i stanowi  płaszczyzn  poziom . Nierówno ci powierzchni mierzone dwumetrow  łat  
nie powinny powodowa  prze witów wi kszych ni  3 mm na całej długo ci łaty. 

Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w cz ci ogólnej specyfikacji. Je eli badania i próby dadz  
wynik pozytywny i zostan  spełnione wymagania okre lone w niniejszej specyfikacji, to roboty 
nale y uzna  za wykonane prawidłowo. 

Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Podstawa płatno ci 
Zgodnie z zasadami podanymi w cz ci ogólnej i zapisami umownymi. 

Przepisy zwi zane 
PN-ISO 4464: 1994   Tolerancja w budownictwie. Zwi zki pomi dzy ró nymi rodzajami odchyłek  
     i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 
PN- EN 13163           Płyty z wełny drzewnej. Definicje, wymagania i metody bada  
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ST.13.00 INSTALACJE SANITARNE 

Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wyko-
nania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji sanitarnych (kanalizacyjnej, wodnej 
i grzewczej). 

Zakres robót 
Monta  nowych instalacji kanalizacji. wody i ogrzewania wraz z urz dzeniami i armatur . 

Materiały 
Do wykonania instalacji sanitarnych mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. Wszystkie materiały u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zasto-
sowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien by  
dokonywany według wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami. 
Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez widocz-
nych w erów i ubytków spowodowanych korozj  lub uszkodzeniami. 
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczel-
nionych w kielichach gumowymi pier cieniami. 
Instalacja wodoci gowa b dzie wykonana z rur z polietylenu sieciowanego. Instalacja ma by  
wyposa ona w typow  armatur  odcinaj c  i armatur  wypływow . 
Instalacja grzewcza b dzie wykonana z rur PP zgrzewanych. Instalacja ma by  wyposa ona 
w typow  armatur  odcinaj c . 
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi 
grzejnikowymi podwójnej regulacji i głowicami termostatycznymi. 
Izolacj  ciepłochronn  ruroci gów nale y wykona  z otulin termoizolacyjnych z pianki polietyle-
nowej. 
Otuliny musz  posiada  aprobat  techniczn  o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

Sprz t 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy 
wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materia-
łów. 

Transport i składowanie 
Rury musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej długo ci. Kształtki nale y 
przewozi  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur 
i kształtek nale y unika  ich zanieczyszczenia. 
Transport elementów wyposa enia do „białego monta u” powinien odbywa  si  krytymi rodka-
mi. Zaleca si  transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.  
Dostarczon  na budow  armatur  nale y uprzednio sprawdzi  na szczelno . Armatur  
i urz dzenia nale y składowa  w magazynach zamkni tych. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by  przewo one krytymi rod-
kami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale y przechowywa  w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nale y unika  dłu szego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, poniewa  materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
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Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfi-
kacj  techniczn , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodoci gowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast pienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemo liwo ci ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbli onych charakterystykach 
i trwało ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog  
powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a je eli dotycz  zamiany 
materiałów i elementów okre lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog  powodowa  
zmniejszenia trwało ci eksploatacyjnej. 
Ruroci gi kanalizacyjne z PCV ł czone b d  na wcisk za po rednictwem uszczelek.  
Rury z polietylenu sieciowanego PE i propylenu PP ł czone b d  na zgrzewanie lub zł czkami 
zaciskowymi.  
Przed układaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  mo liwe do wyeliminowania 
przeszkody, mog ce powodowa  uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy za-
prawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie po-
siadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  (ziemia, pa-
piery i inne elementy). Rur p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u ywa . 
Kolejno  wykonywania robót: wyznaczenie miejsca uło enia rur, wykonanie gniazd i osadzenie 
uchwytów, przecinanie rur, zało enie tulei ochronnych, uło enie rur z zamocowaniem wst pnym, 
wykonanie poł cze . 
W miejscach przej  przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa  adnych poł cze .  
Przewody pionowe nale y mocowa  do cian za pomoc  uchwytów umieszczonych co najmniej 
co 3,0 m, przy czym na ka dej kondygnacji musi by  zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykona  rewizje. 
Roboty izolacyjne nale y rozpocz  po zako czeniu monta u ruroci gów, przeprowadzeniu pró-
by szczelno ci oraz po potwierdzeniu prawidłowo ci wykonania powy szych robót protokołem 
odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny by  nało one na styk i powinny ci le przylega  do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłu ne 
elementów nast pnej warstwy nie powinny pokrywa  odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog  by  prowadzone przy u yciu konwencjo-
nalnych narz dzi. 

Kontrola jako ci robót 
Kontrola jako ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna by  przeprowa-
dzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 
Ka da dostarczona partia materiałów powinna by  zaopatrzona w wiadectwo kontroli jako ci 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla da-
nej fazy robót zostały spełnione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zostało spełnione, nale y da-
n  faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowa-
dzi  badania ponownie. 
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Odbiór robót 
Odbioru robót polegaj cych na wykonaniu instalacji nale y dokona  zgodnie z „Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych Tom II Instalacje sanitarne i prze-
mysłowe” 
W stosunku do nast puj cych robót nale y przeprowadzi  odbiory mi dzy operacyjne: 

– przej cia przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– ciany w miejscach prowadzenia przewodów i ustawienia urz dze  (otynkowanie), 
– bruzdy w cianach: – wymiary, czysto  bruzd, zgodno  z pionem i zgodno  z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych 
Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa  protokół stwierdzaj cy jako  wykonania oraz 
przydatno  robót i elementów do prawidłowego monta u. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona  ko cowego 
odbioru zgodnie z zasadami podanymi w cz ci ogólnej niniejszej specyfikacji technicznej. 

Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Podstawa płatno ci 
Zgodnie z zasadami podanymi w cz ci ogólnej i zapisami umownymi. 

Przepisy zwi zane 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sani-
tarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodoci gowych – zeszyt 7 – COBRTI INSTAL 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci 

i cieków. 
PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze 
PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCV 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV 
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-77/H-04419 Próba szczelno ci 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz -

dze . Wymagania i badania odbiorcze 
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotycz ce wewn trznych instalacji wodoci gowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi. Cz  1: Postanowienia ogólne. 
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe 

i zlewozmywakowe. 
PN-64/B-10400 „Urz dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wyma-

gania i badania techniczne przy odbiorze”. 
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkni tych sys-

temów ciepłowniczych. Wymagania”. 
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych. Wymagania”. 
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymaga-

nia i badania”. 
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce jako ci wody”. 
PN-EN 215-1:2002   „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz  1: Wymagania i badania”. 
PN-EN 442-1:1999  „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody bada  (zmiana A1)”. 
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PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). 
Cz  1: Wymagania ogólne. 

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). 
Cz  2: Rury. 

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). 
Cz  3: Kształtki. 

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). 
Cz  5: Przydatno  do stosowania w systemie. 

 

ST.14.00. WENTYLACJA MECHANICZNA 

Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wyko-
nania i odbioru robót w zakresie wykonania wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej. 

Zakres robót  
Wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.  
Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z wykonaniem ni ej wymienionych robót:  
dostawa i monta  centrali wentylacyjnej 
wykonanie kanałów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej  
monta  urz dze  i armatury wentylacyjnej (kratek wentylacyjnych, tłumików akustycznych, prze-
pustnic itp.) 
wykonanie izolacji termicznej na przewodach wentylacyjnych 
próby i rozruch instalacji 

Materiały 
Do wykonania instalacji wentylacji mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. 
Wszystkie materiały u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptacj  Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien by  dokonywany według 
wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami. 
Przewody wentylacyjne w budynku zostan  wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.  
Dostarczone na budow  elementy z blachy powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, 
bez widocznych w erów i ubytków spowodowanych korozj  lub uszkodzeniami. 
Instalacja wentylacji ma by  wyposa ona w kratki wentylacyjne, przepustnice, tłumiki akustyczne. 
Wszystkie zamontowane elementy armatury musz  odpowiada  parametrom podanym 
w dokumentacji projektowej oraz posiada  dokumenty dopuszczaj ce do stosowania. 

Sprz t 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy 
wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materia-
łów. 

Transport i składowanie 
Elementy kanałów z blach stalowych ocynkowanych powinny by  transportowane samochodami 
i zabezpieczone przed mo liwo ci  przemieszczania si  (co mogłoby spowodowa  ich uszko-
dzenia). Składowa  w zamkni tych pomieszczeniach. 
Urz dzenia b d  dostarczane na plac budowy transportem samochodowym w opakowaniach pro-
ducenta. Podczas rozładunku elementów instalacji, nale y zachowa  szczególn  ostro no , aby 
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ich nie uszkodzi , pami taj c jednocze nie o zachowaniu wszelkich wymaga  bhp. Na terenie bu-
dowy przewiduje si  transport r czny, w cz ci wspomagany urz dzeniami mechanicznymi.  

Wykonanie robót 
Podstaw  do wykonania instalacji mog  stanowi  jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane 
zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budow , Projektem Przetargowym 
oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie Prze-
targowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty Wyko-
nawcze musz  posiada  komplet uzgodnie  wła ciwych rzeczoznawców (do spraw sanitarnohi-
gienicznych, do spraw zabezpiecze  przeciwpo arowych oraz do spraw BHP i ergonomii), po-
twierdzaj cych ich zgodno  z Projektem Budowlanym i obowi zuj cymi przepisami.  

Instalacje nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich 
Norm wprowadzonymi do obowi zkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi 
w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym, „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-monta owych. tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz zgodnie 
ze sztuk  budowlan . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfi-
kacj  techniczn , poleceniami nadzoru autorskiego. 
Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast pienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemo liwo ci ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbli onych charakterystykach 
i trwało ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog  
powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a je eli dotycz  zamiany 
materiałów i elementów okre lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog  powodowa  
zmniejszenia trwało ci eksploatacyjnej 
W zakres prac wykonawcy wchodz  w szczególno ci 

 dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urz dze , niezb dnych do wykona-
nia instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzysz cych (w tym dostawa wszel-
kich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 

 zainstalowanie (monta ) wszelkich materiałów i urz dze , 

 przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (pro-
tokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy) oraz rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowa-
dzenie instalacji do osi gni cia wymaganych parametrów pracy), 

 wykonanie przej  i przepustów instalacyjnych przez przegrody budowlane oraz ich zabez-
pieczenie i uszczelnienie (np. przej  instalacyjnych przez ciany i stropy, przej  szczelnych 
przez ciany po arowe, itp.). 

 przewody izolowa  termicznie matami termoizolacyjnymi z pianki 

 fragmenty przewodów obudowa  płytami gipsowo kartonowymi 

 centrale wentylacyjne montowa  zgodnie z wytycznymi producenta 

Kontrola jako ci robót 
Kontrola jako ci robót powinna by  przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie 
z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Ka da dostarczona partia materiałów powinna by  zaopatrzona w wiadectwo kontroli jako ci 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla da-
nej fazy robót zostały spełnione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zostało spełnione, nale y da-
n  faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowa-
dzi  badania ponownie. 

Jako  monta u elementów instalacji (kanały wentylacyjne, armatura, wentylatory itp.) podlega 
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Odbiór robót 
Odbioru robót polegaj cych na wykonaniu instalacji nale y dokona  zgodnie z „Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i prze-
mysłowe” 
W stosunku do nast puj cych robót nale y przeprowadzi  odbiory mi dzy operacyjne: 

- przej cia dla przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- ciany w miejscach ustawienia urz dze  (otynkowanie), 

Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa  protokół stwierdzaj cy jako  wykonania oraz 
przydatno  robót i elementów do prawidłowego monta u. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona  ko cowego 
odbioru zgodnie z zasadami podanymi z cz ci ogólnej niniejszej specyfikacji technicznej. 

Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Podstawa płatno ci 
Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Przepisy zwi zane 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.   

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5 
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urz dze  i materiałów 
PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 

i u yteczno ci publicznej. Wymagania. 

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze  w budynkach. Do-
puszczalne warto ci poziomu d wi ku w pomieszczeniach. 

PN-B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze  w budynkach. 

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn trzne. 

PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 

PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewn trznego. 

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszcze-
niach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

BN-8176743-12 Płyty gipsowe cienne. 
BN-80/6733-09 Spoiwa gipsowe specjalne 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, cynkowe i powlekane.  
PN-76/H-92325  Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 

 

ST.15.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru robót zwi zanych z układaniem i monta em elementów instalacji elektrycznej 
(układanie kabli i przewodów, monta  osprz tu i opraw). 

Zakres robót  
Układanie kabli i przewodów elektrycznych, monta  opraw, osprz tu, urz dze  i odbiorników 
energii elektrycznej wraz z przygotowaniem podło a i robotami towarzysz cymi.  
 
 
 



_________________________________________________________________________________________________ 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH  

45

Materiały 
Do wykonania i monta u instalacji, urz dze  elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 
w obiektach budowlanych nale y stosowa  przewody, kable, osprz t oraz aparatur  i urz dzenia 
elektryczne posiadaj ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Przewody instalacyjne nale y stosowa  izolowane lub z izolacj  i powłok  ochronn  do układania 
na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpo rednio do podło a lub układanych na linkach 
no nych, a tak e natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo  ył zale y od przeznaczenia 
danego rodzaju przewodu. 
Puszki elektroinstalacyjne wykonane s  z materiałów o wytrzymało ci elektrycznej powy ej 2 kV, 
niepalnych lub trudnozapalnych. Ze wzgl du na system monta u – wyst puj  puszki natynkowe, 
podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. 
Ł czniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych 
i natynkowo-wtynkowych: 
 Ł czniki podtynkowe powinny by  przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za 

pomoc wkr tów lub „pazurków”. 
 Ł czniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane s  do instalowania bezpo rednio na 

podło u ( cianie) za pomoc  wkr tów lub przyklejane. 
 Zaciski do ł czenia przewodów winny umo liwia  wprowadzenie przewodu o przekroju 

1,0÷2,5mm2. 
 Obudowy ł czników powinny by  wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymuj cych 

płomienia. 
 Podstawowe dane techniczne: 

– napi cie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
– pr d znamionowy: do 10 A, 
– stopie  ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
– stopie  ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do monta u w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych. 
Obudowy gniazd nale y wykona  z materiałów niepalnych lub niepodtrzymuj cych płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

–  napi cie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
–  pr d znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
–  pr d znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 
–  stopie  ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
–  stopie  ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

Oprawy o wietleniowe do lamp fluorescencyjnych ( wietlówek), nale y dobiera  z katalogów 
producentów, odpowiednio do potrzeb o wietleniowych pomieszczenia i warunków 
rodowiskowych. 

Monta  opraw o wietleniowych nale y wykonywa  na podstawie projektu o wietlenia, 
zawieraj cego co najmniej: 

– dobór opraw i ródeł wiatła, 
– plan rozmieszczenia opraw, 
– rysunki sposobu mocowania opraw, 
– plan instalacji zasilaj cej oprawy, 
– obliczenie rozkładu nat enia o wietlenia oraz spadków napi cia i obci e , 
– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o wietleniowej. 

Pod wzgl dem ochrony przed dotkni ciem cz ci opraw b d cych pod napi ciem oraz 
przedostawaniem si  ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom nast puj ce oznaczenie 
zwi zane ze stopniami ochrony: 

– zwykła  IP 20 
– zamkni ta IP 4X 
– pyłoodporna IP 5X 
– pyłoszczelna IP 6X 
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– kroploodporna IP X1 
– deszczodporna IP X3 
– bryzgoodporna IP X4 
– strugoodporna IP X5 
– wodoodporna IP X7 
– wodoszczelna IP X8 

Sprz t 
Prace mo na wykonywa  przy pomocy wszelkiego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 

Transport i składowanie 
Podczas transportu materiałów nale y zachowa  ostro no  aby nie uszkodzi  materiałów do 
monta u. Minimalne temperatury dopuszczaj ce wykonywanie transportu wynosz  dla b bnów: 
– 15°C i – 5°C dla kr ków, ze wzgl du na mo liwo  uszkodzenia izolacji. 
Nale y stosowa  dodatkowe opakowania w przypadku mo liwo ci uszkodze  transportowych.  
Wszystkie materiały pakowane powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w oryginalnych opakowaniach, 
kartonach, opakowaniach foliowych. 
Szczególnie nale y chroni  przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 
zawilgoceniem. 

Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj  techniczn  
i umow  oraz za jako  zastosowanych materiałów i jako  wykonanych robót. 
Roboty winny by  wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Zakres robót obejmuje:  
–   wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta u 

osprz tu, 
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd, przekucia cian 

i stropów, osadzenie przepustów,  
–  osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli,  
– monta  na gotowym podło u elementów osprz tu instalacyjnego  
– puszki powinny by  osadzone na takiej gł boko ci, aby ich górna (zewn trzna) kraw d  po 

otynkowaniu ciany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
Oprawy montowa  wkr tami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. 
Przed zamocowaniem opraw nale y sprawdzi  ich działanie oraz prawidłowo  poł cze . ródła 
wiatła i zapłonniki do opraw nale y zamontowa  po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Gniazda wtykowe i wył czniki nale y instalowa  w sposób nie koliduj cy z wyposa eniem 
pomieszczenia. 
W sanitariatach nale y przestrzega  zasady poprawnego rozmieszczania sprz tu 
z uwzgl dnieniem przestrzeni ochronnych. 
Poło enie wył czników klawiszowych nale y przyjmowa  takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nale y instalowa  w takim poło eniu, aby styk ten 
wyst pował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nale y podł cza  w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny b d cy ył  przewodu wielo yłowego powinien mie  izolacj  b d c  
kombinacj  barwy zielonej i ółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykona  zgodnie z projektem 
budowlanym (planami instalacji i schematami). 
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Kontrola jako ci 
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomonta owych bada  kabli i przewodów zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Ponadto nale y wykona  sprawdzenia składaj ce si  z ogl dzin cz ciowych i ko cowych 
polegaj cych na kontroli: 
– zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
– zgodno ci poł cze  z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprz tu instalacyjnego do kabli 

i przewodów, stanu i kompletno ci dokumentacji dotycz cej zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie ci gło ci wszelkich przewodów wyst puj cych w danej instalacji, 
– poprawno ci wykonania i zabezpieczenia poł cze  rubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawc  monta u, 
– poprawno ci wykonania monta u sprz tu instalacyjnego, urz dze  i odbiorników energii 

elektrycznej, 
– poprawno ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o wietleniowych, 
– pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna by  mniejsza ni  50 M . Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urz dzeniami nie powinna by  mniejsza ni  20 M . Pomiaru 
nale y dokona  miernikiem rezystancji instalacji o napi ciu 1 kV. 
Po wykonaniu ogl dzin nale y sporz dzi  protokóły z przeprowadzonych bada  zgodnie 
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

Odbiór robót 
Odbiór mi dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zako czeniu danego etapu robót maj cych 
wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mog  podlega  m.in.: 
–  przygotowanie podło a do monta u kabli i przewodów, ł czników, gniazd, opraw 

o wietleniowych, urz dze  i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprz tu, 
–  instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne bran e 

lub odwrotnie, gdy prace innych bran  wymagaj  zako czenia robót instalacji elektrycznej np. 
zasilanie pomp. 

Odbiór cz ciowy 
Nale y przeprowadzi  badanie pomonta owe cz ciowe robót zanikaj cych oraz elementów 
urz dze , które ulegaj  zakryciu (np. wszelkie roboty zanikaj ce), uniemo liwiaj c ocen  
prawidłowo ci ich wykonania po całkowitym uko czeniu prac. 
Odbiór ko cowy 
Badania pomonta owe jako techniczne sprawdzenie jako ci wykonanych robót nale y 
przeprowadzi  po zako czeniu robót elektrycznych przed przekazaniem u ytkownikowi urz dze  
zasilaj cych. 
Zakres bada  obejmuje pomiar rezystancji izolacji instalacji. 
Parametry bada  oraz sposób przeprowadzenia bada  s  okre lone w normach PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki bada  trzeba zamie ci  w protokole odbioru ko cowego. 

Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Podstawa płatno ci 
Zgodnie z zasadami podanymi w cz ci ogólnej i zapisami umownymi. 

Przepisy zwi zane 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa. 
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PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem 
przet eniowym. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Odł czanie izolacyjne i ł czenie. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  
wyposa enia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  
wyposa enia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  
wyposa enia elektrycznego. Obci alno  pr dowa długotrwała 
przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  
wyposa enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  
wyposa enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  
wyposa enia elektrycznego. Inne wyposa enie. Oprawy 
o wietleniowe i instalacje o wietleniowe. 

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

PN-IEC 60898:2000 Sprz t elektroinstalacyjny. Wył czniki do zabezpiecze  
przet eniowych instalacji domowych i podobnych. 

PN-EN 50146:2002 (U)   Wyposa enie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprz tu elektroinstalacyjnego do u ytku 

domowego i podobnego. Cz  1: Wymagania ogólne 
PN-EN 60799:2004 Sprz t elektroinstalacyjny. Przewody przył czeniowe i przewody 

po rednicz ce. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprz t elektroinstalacyjny. Wył czniki do zabezpiecze  

przet eniowych instalacji domowych i podobnych. Cz  1: 
Wył czniki do obwodów pr du przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprz t elektroinstalacyjny. Wył czniki ró nicowopr dowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadpr dowego do u ytku domowego 
i podobnego (RCCB). Cz  1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprz t elektroinstalacyjny. Wył czniki ró nicowopr dowe z 
wbudowanym zabezpieczeniem nadpr dowym do u ytku domowego 
i podobnego (RCBO). Cz  1: Postanowienia ogólne. 

PN-E-04700:1998 Urz dzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomonta owych bada  odbiorczych. 

 


