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1.WSTĘP 
DANE INWESTYCJI 
Inwestor: 
Zespół Szkół Podstawowych nr 1  
83-400 Kościerzyna  
Ul. M.C. Skłodowskiej 19 
Nazwa zamówienia: 
„Modernizacja zaplecza kuchni w Zespole Szkół Publi cznych nr 1 w 
Kościerzynie” 
Lokalizacja 
83-400 Kościerzyna ul. M.C. Skłodowskiej 19 
 
Istniejący stan zagospodarowania 
Projekt przewiduje przebudowę zaplecza istniejącej kuchni. Zadanie polega na 
likwidacji części ścian, wykonaniu ścianek działowych, wykonaniu gładzi szpachlowej 
odmalowaniu powierzchni  ścian i sufitów, wymianę pokrycia ścian z płytek 
ceramicznych.  
Obiekty są użytkowane, wyposażone w instalację elektryczną, wodociągową, 
kanalizację sanitarną, instalację wentylacyjną , centralnego ogrzewania i cwu. 
 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne 
dotyczące wykonania robót remontowo budowlanych 
. Tematem jest „modernizacja zaplecza kuchni w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w 
Kościerzynie”. 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlanych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla 
robót objętych niżej wymienionymi 
specyfikacjami: 
1Roboty przygotowawcze, burzenie usuwanie gruzu - ( kod CPV- 45100000-8 
45111100-9, 45111220-6) 
2. Tynki , gładzie - ( kod CPV - 45410000-4) 
3. Roboty malarskie - ( kod CPV - 45440000-3) 
4. Posadzki okładziny - ( kod CPV - 45430000-0) 



5. Ścianki działowe-( kod CPV - 45421141-4) 
6 Stolarka drzwiowa-( kod CPV – 45421134-2 i 45421125-6) 
1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, 
budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i 
telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, 
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno – użytkową, 
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im 
funkcji. 
Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i 
rozbudowa. 
Roboty budowlane – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu 
budowlanego lub części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i 
innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 
Projekt – należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 
Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające 
uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. 
wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, 
przedmiotów itp.). 
Inwestor – to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w 
imieniu inwestora. 
Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 
projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie 
robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych 
(np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); 
sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 
konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, 
obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); 
sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i 
obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej 
lub gospodarczej. 
Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, 
przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie 
silnikowym. 
Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu 
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 
zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, 
wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
Wykonawcy - rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie 
inwestycji, robót lub remontów; 
Zamawiaj ący - rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do 
obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie 
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i 
projektantem. 



Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Inżynier (Inspektor nadzoru) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji umowy. 
Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys „ ślepy ” – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, OST, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji 
kontraktowej. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego egzemplarze dokumentacji i komplet SST. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 
stanowiące dokument przetargowy. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się 
koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 
egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji 
nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy przyjąć 
przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy 
budowli, to Inżynier może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 



zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST W przypadku gdy materiały 
lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien 
obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem 
oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic 
informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 
następujących warunków: ochraniać środowisko na terenie i wokół terenu budowy 
oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej. 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 
powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
- możliwością powstania pożaru; 
c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 
d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających 
środowisku, o stężeniu  przekraczającym dopuszczalne normy.  
Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający 
powinien określić w dokumentacji projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi 
organami administracji samorządowej, technologię i czas robót ograniczające w 
miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. Wykonawca nie 
powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż 
określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Maszyny i urządzenia napędzane 
silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Wykonawca, pod kierunkiem 
odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny koszt wygasić 



pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako 
rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być 
dopuszczone do użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać 
się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo 
powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich 
materiałów powinny być rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza 
granicami placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i 
utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego 
roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 



wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie kontraktowej. 
 
1.5.11.Utrzymanie robót. 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast 
zatrzymać roboty. 

2.MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.  
 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 
Inżyniera o swoim wyborze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i 
składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz 
zgodność z wymaganiami poszczególnych SST.  
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST. Sprzęt powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 
przypadku awarii sprzętu podstawowego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. Liczba 
środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera. Wykonawca 



powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, 
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków 
transportu. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
kontraktu oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami inżyniera. 
5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy. 
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz 
dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. Inżynier 
będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inżyniera, 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Inżynier jest upoważniony do 
kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę 
lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier 
powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i 
w SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.3. Polecenia 
Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
SST, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi 
poprzednio przez innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z 
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca 
wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego. 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Przypadku powyższego zadania nie 
wymagany jest PZJ 
 
 
6.2. Zasady kontroli i jakości robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów.  
6.3. Pobieranie próbek 



Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w SST. W przypadku materiałów, dla których 
atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót powinna 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
-uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach; 
-uwagi i polecenia Inżyniera; 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót; 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 



-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi; 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej; 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót; 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej i SST. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca. Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego 
akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej,  
wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą 
wykonywane w poziomie. Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować 
metodę przekrojów poprzecznych lub inną, zaakceptowaną przez Inżyniera. 
Wszelkie materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji 
projektowej i/lub SST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 



W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części 
robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy I 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika robót 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera. Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w 
warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót 
i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. Odbioru końcowego 
robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty z poniższego katalogu, a ustalone w kontrakcie: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu, i udokumentowanie 
wykonania jego zaleceń, 
-recepty i ustalenia technologiczne, 
-dzienniki budowy i o ile wymagane jest prze Zamawiającego  księgi obmiaru, 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i 
PZJ, 
-atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 



-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
8.6. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w 
terenie oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją kontraktu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polskie normy i Normy Branżowe; 
-Aprobaty techniczne; 
-Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  



Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe , usuwanie gruzu  Kod CPV- 45100000-8, 
45111100-9, 
45111220-6 
 

1.WSTĘP 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące placu budowy, robót rozbiórkowych. 

2. MATERIAŁY 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu 
budowy. 

3. SPRZĘT 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny 
sprzęt związany z zakresem tego rodzaju robót. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać 
się samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Koordynacja robót na placu budowy 
5.1.1.Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
Koordynacja wykonywania robót budowlano -montażowych poszczególnych 
rodzajów powinna być uwzględniona w projektach. Niezależnie od przyjętych ustaleń 
koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z 
bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 
Ogólny harmonogram budowy o ile wymagany jest kontraktem powinien zawierać 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, 
tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w 
odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze 
wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania 
harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 
5.2 Zagospodarowanie placu budowy 
5.2.1.Przygotowanie terenu budowy ( o ile wymagany jest kontraktem) 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w 
szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 
znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki 
może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca 
wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 
1,50m; 
b) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 
zatrudnionych przy robotach; 
c) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 
d) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące  
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 
 
5.2.2 Wyposażenie placu budowy w instalacje 



Instalacje elektryczne 
a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 
- wielkości placu budowy, 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 
- sprzętu z napędem elektrycznym, 
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu 
budowy,  
b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób 
zgodny z aktualnymi przepisami. 
c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń 
elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane 
przepisami uprawnienia. 
Instalacje wodociągowe 
Nie dotyczy. 
Instalacje teletechniczne 
Nie dotyczy. 
5.3 Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu 
budowy 
a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować 
się następującymi zasadami: 
-materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w 
bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, 
-elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być 
składowane na placu przy obiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem 
warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich 
zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty – np. stolarka budowlana), 
-powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz 
magazynów zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania 
materiałów. 
b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić 
dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub 
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu ma 
charakter materiałów, po wykonaniu magazynów zamkniętych, zabezpieczających 
materiały od bezpośrednich wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie 
w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej temperatury. 
c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających 
zalewaniu przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych 
d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być 
dostosowane do rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla 
danego materiału określa, w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub 
świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót. 
e) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w 
okresie składowania. Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu powinny być 
rozmieszczone we właściwych działach placu lub magazynu. 
f) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 
g) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba 
warstw w stosie nie powinna być większa niż 10. 



h) Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych powinno 
być dokonywane w sposób określony przez producenta. 
 
5.4 Zakres robót do wykonania 
W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 
1. Rozebranie posadzek z płytek i posadzek cementowych 
2. Wykucie z muru różnych elementów typu drzwi oraz ścianek działowych 
4. Rozebranie okładzin ścian z płytek ceramicznych 
5. Usunięcie materiałów pochodzących z rozbiórki ,wywiezienie i utylizację . 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność 
i fachowość robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, 
przepisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. 

6 . ODBIÓR MATERIAŁÓW 
6.1 Odbiór materiałów  
Materiały z rozbiórki zutylizować. 
 

7. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w 
terenie oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją kontraktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
TYNKI , GŁADZIE GIPSOWE Kod CPV- 45410000-4 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków, gładzi gipsowych i okładzin. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie: 
• uzupełnienie części tynków zewnętrznych i wewnętrznych ścian , sufitów, 
• wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

2 MATERIAŁY 
2.1. Woda PN-75/C-04630. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek PN-79/B-06711. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych 
wymiarów: a mianowicie:  
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne PN-90/B-14501 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy 
stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw zapraw cementowo – 
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż –5oC. Do zapraw 
cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna.  



2.4 Szpachle gipsowe 
2.4.1 Masa szpachlowa gipsowa 
Masa gipsowa jest to ulepszona masa szpachlowa, przeznaczona do wykonywania 
gładzi gipsowych na tradycyjnych podłożach mineralnych takich jak: beton, 
gazobeton, gips, tynki cementowe oraz cementowo-wapienne. Można jej używać 
także do wypełniania ubytków na powierzchni ścian i sufitów. Nadaje się oznaczenie 
Plus, oznacza, że wyrób wyróżnia się ponad standardowymi, specjalnymi cechami i 
można go stosować w warunkach ekstremalnych. Szpachla charakteryzuje się 
wysoką plastycznością oraz zwiększoną twardością. Cechy te pozwalają na 
uzyskanie masy o doskonałej konsystencji i parametrach użytkowych, 
umożliwiających łatwe nakładanie masy na podłoże. Ułatwiają również jej późniejszą 
obróbkę po związaniu – zmniejszają pylenie podczas szlifowania. Spełnia 
wymagania Polskiej Normy i posiada Atesty Higieniczne Państwowego Zakładu 
Higieny. 
2.4.2 Masy szpachlowe 
Gips szpachlowy przeznaczony jest do wyrównywania powierzchni oraz wypełniania 
większych ubytków na ścianach i sufitach. Stanowi dobry podkład pod wykonanie 
gładzi szpachlowych. Masa szpachlowa przeznaczona jest do ostatecznego 
wygładzania powierzchni przed malowaniem. 
2.4.2.1 CEKOL GS-100 lub równoważne przeznaczony jest do uzupełniania ubytków, 
pęknięć w podłożach mineralnych oraz do szpachlowania i wyrównywania ścian i 
sufitów. Stanowi podkład pod farby i tapety. Może być stosowany wyłącznie 
wewnątrz pomieszczeń. Produkt jest suchą mieszanką gipsu syntetycznego,  
najwyższej jakości wypełniaczy i dodatków modyfikujących, które opóźniają wiązanie, 
uplastyczniając oraz zapewniając dobrą przyczepność do podłoża. Jest to produkt 
ekologiczny, nietoksyczny i łatwy w stosowaniu. Stanowi podkład pod gładź 
szpachlową. 
2.4.2.2 CEKOL GS-200 lub równoważne przeznaczony jest do przygotowania ścian i 
sufitów wewnątrz budynków, przed malowaniem i tapetowaniem. Umożliwia 
wykonanie gładkich powierzchni. Produkt jest suchą mieszanką gipsu syntetycznego, 
wypełniaczy mineralnych i szerokiej gamy dodatków uszlachetniających, 
modyfikujących, opóźniających wiązanie oraz zapewniających doskonałą 
przyczepność do podłoża. Jest to produkt ekologiczny, nietoksyczny i łatwy w 
stosowaniu. Dzięki optymalnym parametrom wytrzymałościowym wyrób jest łatwy w 
obróbce. Zaprawa przeznaczona jest do stosowania na podłożach betonowych, z 
cegły, gazobetonu, płyt i bloczków gipsowych oraz płyt kartonowo -gipsowych. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie 
do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 
miesięcy po  zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze 
nie niższej niż 5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. 



W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się 
chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 
temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2.Przygotowanie podłoży. 
Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5 – 10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem 
podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 
Nie dotyczy. 
5.3.1.Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 
warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo – wapienne w tynkach nie 
narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na 
zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
5.4 Szpachle gipsowe 
Masa szpachlowa Gipsar Plus. Masę przygotowuje się przez wsypanie do wody 
gotowej zaprawy i staranne wymieszanie. Najpierw należy wypełnić w podłożu duże 
ubytki. Następnie nakłada się masę na powierzchnię równomiernie metalową pacą, 
dociskając ją silnie do podłoża. Na ścianach rozprowadza się ją pasami w kierunku 
od podłogi do sufitu, na suficie – pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia. 
Ewentualne niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. 
W końcowym efekcie wyrób umożliwia uzyskanie niezwykle gładkich i jednolitych 
powierzchni, stanowiących doskonałe podłoże pod malowanie lub tapetowanie 
Masy szpachlowe 
Wykonanie Zawartość opakowania należy wsypać do odmierzonej ilości wody (0,4 
do 0,45 litra wody na 1 kg suchego proszku) i pozostawić na około 2 minuty, po czym 
wymieszać do uzyskania jednolitej gęstej masy. Bezpośrednio po wymieszaniu 
zaprawa jest gotowa do użycia i zachowuje swoje właściwości przez około 60 minut. 
Zaprawę należy nanosić na podłoże za pomocą narzędzi plastikowych lub ze stali 
nierdzewnej. Po wstępnym stwardnieniu masy powierzchnia nadaje się do 
szlifowania. 
Wykonanie GS-200 Zawartość opakowanie należy wsypać do odmierzonej ilości 
wody i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej gęstej masy, stosując około 0,4 
litra wody na 1 kg suchego proszku. Bezpośrednio po wymieszaniu zaprawa jest 
gotowa do użycia i utrzymuje swoje właściwości przez około 60 minut. Zaprawę 
należy nanosić na przygotowane podłoże równą warstwą o grubości od 1 do 5 mm. 
Naniesioną warstwę wyrównać kielnią lub szpachlą (stalową nierdzewną lub 
plastikową). Po wstępnym stwardnieniu masy powierzchnia nadaje się do 
szlifowania. Malowanie można przeprowadzić po całkowitym stwardnieniu masy. 
 
 
 



 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków, gładzi. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm na całej długości łaty kontrolnej 2 
mm. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego – nie większe niż 2 
mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, poziomego – nie większe 
niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni, itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1 Tynki wewnętrzne, gładzie . 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w 
terenie oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją kontraktu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-86/B-30020. - Wapno. 
PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne. 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY MALARSKIE Kod CPV –45440000-3 

1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
1.2.Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich w remontowanym budynku w zakresie 
przygotowania powierzchni , malowania sufitów i ścian farbami eulsyjnymi , olejnymi 
oraz malowania elementów metalowych , rur i innych drobnych elementów farbami 
olejnymi . 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Woda PN-75/C-04630. 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.Rozcieńczalniki. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
-wodę do farb emulsyjnych 
-terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych, inne rozcieńczalniki przygotowane 
fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.3 Farby budowlane gotowe. 
2.3.1.Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.3.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, 
lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Mogą przykładowo być stosowane 
następujące rodzaje farb emulsyjnych: 
- Polinit – na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, symbol: 8150-717-
XXX, wydajność – 7-8m2/dm3, max. 
czas schnięcia – 2h, 
-Polinit – na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, symbol: 6150-279-XXX 
ogniochronna wydajność – 6- 
8m2/dm3, max. czas schnięcia – 2h 
-Winalit – na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność – 7-
8m2/dm3, max. czas schnięcia – 2h, 



-Maleinit – na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu 
dwubutylu, wydajność – 7-8m2/dm3, 
max. czas schnięcia-2h, 
-Emolit – na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, 
wydajność – 7-8m2/dm3,max. czas 
schnięcia – 2h, 
-Styronit – na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajność – 
8m2/dm3, max. czas schnięcia – 2h, 
-Recenit – na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy styrenowo - maleinowej, wydajność 
– 7-8m2/dm3, max. czas schnięcia – 
2h, 
-Akronit – na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy akrylowej, wydajność – 7-8m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 2h, 
-Inne, o ile zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
2.5.Środki gruntujące. 
2.5.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. 
Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT 
Farby pakowane. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż -
8C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni 
pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej –1o C. W niedopuszczalne jest 
nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 
urządzeń sanitarnych), 
• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
• całkowitym ułożeniu posadzek, 
• usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1.Przygotowanie podłoży. 
5.1.1.Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – wapienną . Powierzchnie powinny 
być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy, itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo – wapienną. 
5.1.2.Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2.Gruntowanie. 



5.2.1.Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez 
gruntowania powierzchni. 
5.2.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 
emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 
plam i odprysków. 
5.3.2.Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy 
wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów 
olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki 
powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 
poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

6.KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1.Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-sprawdzenie wsiąkliwości, 
-sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
-sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości 
należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 
26 
6.2.Roboty malarskie. 
6.2.1.Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
-dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
-dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.. 
6.2.2Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC, 
przy wilgotności powietrza mniejszej od 
65%. 
6.2.3.Badania powinny obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie 
należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik 
ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 

7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska 



pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu , przedmiaru robót z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża. 
8.1.1.Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich. 
8.2.1.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, 
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla, itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakością wykonania. 
8.2.2.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. 
8.2.3.Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4.Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5.Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 

9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w 
terenie oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją kontraktu. 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-86/B-30020. - Wapno. 
PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
Wytyczne ogólne. 
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania – przeciwrdzewne cynkowe. 
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania – ogólnego stosowania. 
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 



PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne. 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
POSADZKI, OKŁADZINY CERAMICZNE Kod CPV- 45430000-0 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru podkładów betonowych, posadzek płytkowych z 
kamieni sztucznych układanych na klej 
1.2.Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST. 
1.3.1 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie nowych posadzek. Roboty, których 
dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowych posadzek cementowych , z płytek gres . W zakresie zerwanie 
starych posadzek wraz z cokołem , wykonanie warstwy wyrównawczej i ułożenie 
nowych płytek. 
1.3.2 Posadzki jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych 
gresowych . Wykonanie podłoży i izolacji oraz warstw podłóg . Posadzka jedno- lub 
dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych gresowych z cokolikami luzem, 
ułożonymi na zaprawie cementowej marki 8Mpa, z oczyszczeniem i przygotowaniem 
podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i 
ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o 
wymiarach 15 x 15cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8Mpa, z 
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, 
ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, 
przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin 
zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Posadzki muszą posiadać 
powierzchnię posiadającą strukturę antypoślizgową. 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

2.MATERIAŁY 
2.1 Płytki podłogowe gres antypoślizgowy 
2.1.1 Parametry techniczne płytek podłogowych- gresu 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki gres. 

Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej 

na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, 



odpowiadające pod względem wytrzymałości PN85/B-04500. 

Płytki podłogowe Gres - wymagane właściwości: 

- wymiary płytek GRES o wym.30 x 30 cm, gr. ~ 8 mm , gat. I 

- klasa ścieralności min. IV 

- świadectwo antypoślizgowości R10, 

- odporne na plamienie - ki.5 ) 

- nasiąkliwość nie więcej niż 0,5 % (PN-EN ISO 10545-3), 

- wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 35 N/mm2 (PN-EN ISO 10545-4), 

- twardość wg skali Mohsa 8 

- kwasoodporność nie mniej niż 98% 

- ługoodporność nie mniej niż 90% 

- barwa: wg wzorca producenta 

np. płytki QUARZITE QZ-12 CERAMIKA NOWA GALA lub inne o parametrach 
porównywalnych. 

Płytki ceramiczne zgodne z dokumentacją projektową wzór, kolor oraz wielkość 
ustalić z Inwestorem 

a)Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m2 płytek. Na opakowaniu 
umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 
Świadectwem ITB”. 
b)Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć 
materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. 
Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących. 
c)Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8m. 
2.2.Kleje 
Parametry minimalne kleju do płytek gresssu 
Norma odniesienia: PN-EN 12004:2002/A1: 2003 Rodzaj kleju: klej cementowy 
a Materiały pomocnicze: 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: 
-zaprawę z cementu portlandzkiego 35-białego i mączki wapiennej, 



-zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 
sproszkowanej kazeiny 
2.3 Piasek PN-79/B-06711. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: nie zawierać domieszek 
organicznych, 
-mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0 –2,0 mm. 
2.4 Woda (PN-75/C-04630) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.5 Cement wg normy PN-88/B-3000. 
2.6 Zaprawa samopoziomująca wg Świadectwa ITB nr 287/94-Og. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót posadzkarskich przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu: poziomice długie 2m, wiertarki, wałki do 
tepowania mas samopoziomujących, mieszarki i inny dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno – cementowym, 
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe: 
-podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 
-wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie – 12MPa, na zginanie - 3Mpa, 
-podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, 
-podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku paskiem papy, 
-w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, 
-temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5oC. 
-zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą 5 - 7cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
-ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3, 
-zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem, 
-podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową 



łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać większych prześwitów 
niż 5mm, odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) 
nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
5.2. Posadzki z płytek gressu 
5.2.1 Podłoża 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady 
betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 
minimum50mm minimalna grubość podkładów z zaprawy cementowej powinny 
wynosić – podkłady związane z podłożem – 25mm, podkłady na izolacji 
przeciwwilgociowej – 35mm, podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub 
akustycznej) – 40mm. Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez 
raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona 
(niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami ,farbami i środkami antyadhezyjnymi) . 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. podkładzie należy 
wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma 
zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. 
5.2.2 Wykonanie posadzki 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość 
spoin (na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 
powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki). Zaprawa klejowa 
musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta układanie płytek rozpoczyna 
się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej 
linii. Zaprawę klejową nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawiona pod kątem około 50°. 
(zaprawa klejowa powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie 
podłoża). Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek (prawidłowo dobrane 
wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa 
spod płytek i pokrywa większą część powierzchni płytki). Powierzchnia z nałożoną 
warstwa zaprawy klejowej powinna wynosić około 1m lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy zaprawy klejowej zależy od 
rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 
6-8mm. Po nałożeniu zaprawy klejowej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 
wybranego narożnika (nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po 
podłożu (około 1cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki, następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć 
i mikro ruchami odsunąć na szerokość spoiny. Większe płytki zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa zaprawy 
klejowej powinna pod całą powierzchnią płytki (można to osiągnąć nakładając 
dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek) dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju Ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć 
jego nadmiar (można też usunąć wkładki dystansowe). W trakcie układania płytek 
należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na 
podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak 
dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do 
spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 
płytek, (dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 



stosowania zaprawy klejowej).Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę 
do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa 
(zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek, nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni 
płytek wilgotna gąbką). 
5.3 Płytki ceramiczne 

Okładziny ceramiczne z płytek należy wykonać stosując cienkowarstwowe kleje 
systemowe na uprzednio przygotowanym podłożu w postaci tynku tradycyjnego, 
-do typowych podłoży (tynki, cementowe podkłady, beton) płytki mogą być 
przyklejane bezpośrednio, natomiast podłoża o znacznej nasiąkliwości 
(gazobeton, gips) należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym, 
-zaprawę klejową należy nakładać na podłoża packa zębata a płytkę należy 
docisnąć do kleju nie później niż po 15 min. od nałożenia zaprawy na podłoża, 
resztki zaprawy usuwać na bieżąco wodą, wymagana grubość zaprawy od 
3÷5mm, temperatura układania +5 ÷300C. 
-spoinowanie okładziny z płytek można wykonać po 7 dniach od ich ułożenia 
stosując systemową zaprawę do wypełniania spoin. Spoiny dylatacyjne po 
oczyszczeniu z zaprawy klejowej należy wypełnić masa elastyczną na bazie 
silikonu. Spoiny należy spoinować w sposób gwarantujący ich skuteczne 
wypełnienie. 
-zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie płytek należy wykonać zgodnie 
z wytycznymi technologii producenta systemu. 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3 Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych),sprawdzić prawidłowość wykonania. 
6.4. Posadzki. 
6.4.1.Posadzka z płytek ceramicznych powinna odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normie PN-63 B-10145. 
6 .5. Podkład pod posadzki powinien być: 
-dostatecznie wytrzymały i odporny na naciski, suchy, równy, gładki, poziomy, bez 
rys i spękań, -łata długości 2m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu, w dwóch 
prostopadłych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywać odchyleń większych niż 
2 mm, odchylenia od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na 
całej długości i szerokości podkładu w pomieszczeniu, -czysty i niepylący. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu , 
przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST „ Wymagania Ogólne”. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 



przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, 
wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
8.4.Odbiór powinien obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową, 
-sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 
z dokładnością 1mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w 
terenie oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją kontraktu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN- 62/ C – 81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań. 
• PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
• PN-79/B-1 2035 „Kamionkowe wyroby kwasoodporne. płytki." 
• PN-EN ISO 10545-14:1999 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności 

na plamienie 
• PN-EN ISO 10545-15:1999 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego 

ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych 
• PN-EN ISO 10545-1:1999 płytki i płyty ceramiczne Pobieranie próbek i 

warunki odbioru 
• PN-EN ISO 10545-2:1999 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i 

sprawdzanie jakości powierzchni 

• PN-EN ISO 10545-3:1999 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie nasiąkliwości 
wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowitej 

• PN-EN ISO 10545-4:1999 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości 
na zginanie i siły łamiącej 



• PN-EN ISO 10545-5:1999 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na 
uderzenie metodą pomiaru współczynnika odbicia 

• PN-EN ISO 10545-10:1999 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie 
rozszerzalności wodnej 

• PN-EN ISO 10545-12:1999 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie 
mrozoodporności 

• PN-EN ISO 10545-13:1999 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności 
chemicznej 

• PN-EN 104:1997 płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie 
odporności na szok termiczny 

• PN-90/B-12031 płytki ceramiczne ścienne szkliwione 
• PN-87/B-12038/05 Metody badań płytek ceramicznych Oznaczanie 

wytrzymałości na zginanie 
• PN-EN 155:1996 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalności wodnej 

przez gotowanie. płytki nieszkliwione 
• PN-EN 100:1993 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie 
• PN-EN 103:1994 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalności 

liniowej 
• PN-EN 101:1994 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie twardości powierzchni 

wg skali Mohsa 
• PN-EN 105:1993 płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie 

odporności na pęknięcia włoskowate. płytki szkliwione 
• PN-EN 154:1996 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na ścieranie 

powierzchni. płytki szkliwione 
• PN-EN 163:1994 płytki płyty ceramiczne Pobieranie próbek i warunki odbioru 
• PN-EN 87:1994 płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

• PN-EN 98:1996 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni 

• PN-EN 1308:1999 Kleje do płytek Oznaczanie poślizgu 
• PN-EN 1322:1999 Kleje do płytek Definicje i terminologia 
• PN-EN 1323:1999 Kleje do płytek Płyta betonowa do badań 
• PN-EN 1324:1999 Kleje do płytek Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie dla 

klejów dyspersyjnych 
• PN-EN 1346:1999 Kleje do płytek Oznaczanie czasu otwartego 
• PN-EN 1347:1999 Kleje do płytek Oznaczanie zwilżalności 
• PN-EN ISO 10545-7:2000 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na 

ścieranie powierzchni płytek szkliwionych 
• PN-EN ISO 10545-16:2001 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie małych 

różnic barwy 
• PN-EN1 2004:2002/AI :2003 Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne 

  

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ŚZIANKI DZIAŁOWE Kod CPV –454211414 

1.WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej  są wymagania 
dotyczące wykonania  i odbioru robót budowlanych-    ścianki  działowe   

1.2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1.  

1.3.   Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne.    

1.4.  Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną.  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót konstrukcyjno - betonowych   - Lekkie przegrody budowlane – ścianki 
działowe z GK : wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych /100/, z obustronnym pokryciem podwójnym, grubości 2*1,25 
cm, z wypełnieniem wewnętrznej przestrzeni wełną mineralną grubości 10 cm z 
wykonaniem wzmocnienia ścianek gipsowo-kartonowych  

1.5. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  
Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.  

1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót  

Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu  budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie 
wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej 
inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego,  podziemnego i 
nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.   Wykonawca jest 
odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami  nadzoru 
inwestorskiego (Inżyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28  ustawy Prawo 
budowlane.  Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 
lekkich  przegród budowlanych, obudów i elementów konstrukcyjnych płytami  GK, 
izolacji termicznych w ścianach oraz wykonaniu sufitów podwieszanych oraz 
wszystkie roboty pomocnicze.  



  

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej. Jakość 
materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych  na  budowę  powinna  być zgodna 
z wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku  braku norm  - z 
wymaganiami określonymi w aprobatach technicznych i  powinna być kontrolowana 
na bieżąco przy każdej dostawie na budowę. Materiały, które nie posiadają  
odpowiednich  zaświadczeń  o  jakości wydanych  na podstawie norm państwowych 
lub aprobat technicznych  albo  świadectw dopuszczenia nie powinny być 
wbudowane.  Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno 
krajowych jak i z importu, przy  czym materiały  importowane muszą  posiadać 
świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami technicznymi.  W przypadku, gdy w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej  nie podano wymagań 
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo  podano je w sposób ogólny, 
albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy 
każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inspektorem 
nadzoru oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.  Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania. 
Materiały używane do wykonania ścianek działowych to elementy rusztu ścian 
/konstrukcja/ typu C i U, płyty gipsowe, wełna mineralna  jako materiał  izolacji 
akustycznej, elementy do mocowania ścian i płyt gipsowych typu blachowkręty o 
mocowania płyt gipsowych, kołki rozporowe do mocowania konstrukcji, taśmy do 
łączenia płyt gipsowych, gips szpachlowy, elementy do stropów podwieszanych typu 
belki nośne, wieszaki, i inne materiały pomocnicze niezbędne do wykonania tych 
robót  

2.1. Konstrukcja ścianek działowych  

Skrajne profile zamocować do stropu i podłoża zgodnie z instrukcją montażu 
podanego przez producenta danego systemu  np. Knauff.  Profile słupkowe CW 
zamocować w rozstawie osiowym 62,5 cm  

2.2. Okładzina ścian z płyt GK  

Okładzinę wykonywać za pomocą pionowo ustawionych płyt z zachowaniem odstępu 
od podłoża ok. 1 cm. Nie wykonywać styków płyt na profilach słupków drzwiowych  
Rozstaw blachowkrętów 25 cm W szczelinie wewnątrz ściany ułożyć materiał 
izolacyjny i instalacje. Styki podłużne rozmieszczać na mijankę.    

2.  SPRZĘT. 

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót 
budowlanych i montażowych oraz  instrukcja techniczna montażu dla 
poszczególnych robót lub ich części montowanych z gotowych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 



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

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  W czasie transportu materiały, 
elementy i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie 
lub zmianę właściwości technicznych,  Płyty GK oraz płyty stropowe podwieszane 
powinny być zabezpieczone w trakcie transportu przed działaniem zewnętrznych 
warunków atmosferycznych a w szczególności zabezpieczone przed działaniem 
wilgoci.  

5. WYKONANIE ROBÓT . 

5.1.Uwagi ogólne. Ścianki działowe wykonać z płyt gipsowo-kartonowych  gr.  12,5  
cm  na  stelażu stalowym np. wg technologii Rigips, profile nośne o szerokości  100,  
obłożenie dwustronne z płyty GK 2 x 12,5 mm, wewnętrzna przestrzeń wypełniona 
wełną mineralną grubości 10cm, w miejscu montowania przyborów sanitarnych w 
ściankę wmontować stelaże wzmacniające np. wg systemu Rigips, przy otworach 
drzwiowych wykonać dodatkowe wzmocnienie przez wprowadzenie profili 
pionowych. Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone 
zgodnie z:  umową, projektem budowlanym , poleceniami organów kontrolujących i 
nadzorujących, warunkami technicznymi wykonania robót , obowiązującymi 
przepisami prawa.   

5.2. Rozpoczęcie robót .Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien 
stwierdzić, że: obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa 
pracy do prowadzenia robót konstrukcyjno betonowych   

 5.3 Montaż konstrukcji   

Konstrukcję należy montować zgodnie z p-tem 5.1 niniejszej specyfikacji oraz 
wytycznymi podawanymi przez producenta danego systemu.   

5.4. Zakres wykonywanych robót  

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, instrukcjami podawanymi 
przez producenta danego systemu oraz zgodne z dokumentacją projektową.  

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne kontroli. Kontroli podlega:  

-sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności 

-kontroli wymiarów i poprawności wykonania konstrukcji ścian, zabudów oraz  



podwieszeń stropów kontroli poprawności i jakości wykonania spoin na łączeniach 
płyt zachowania pionów w stosunku do podłoża czy podłogi. O ile wymagane jest 
przez Zamawiającego przeprowadzenie kontroli Wyniki czynności kontrolnych i 
sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w dzienniku budowy. Do 
protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia  o  jakości, raporty i 
wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty,  deklaracje  zgodności, certyfikaty 
bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a 
następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy.   

 6.2. Kontrola jakości materiałów   

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru.   

6.3. Kontrola jakości robót   

Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z:Dokumentacją 
Projektową , Specyfikacją Techniczną ,Polskimi lub branżowymi normami 
,warunkami technicznymi wykonania i montażu podanymi przez producenta  

6.4. Odbiór techniczny końcowy   

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty odbiorów 
częściowych, protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych rozliczenie 
ilościowe materiałów  certyfikaty i deklaracje zgodności wydane przez dostawców 
materiałów  projekt powykonawczy  Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej  
protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia 
usterek  aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia.  

7.ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót 
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy 
prowadzić w miarę postępu robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, 
wykonane roboty należy uznać  za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno 
badanie dało  wynik  ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 



doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru.  

8.OBMIAR ROBÓT. 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na 
wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania 
Jednostką obmiarową jest: m2 

9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w 
terenie oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją kontraktu. 
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-87/B-02151.02  – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomów dźwięków w pomieszczeniach.  

PN-B-02151-3;1999  –  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. Instrukcje techniczne producenta,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA OKIENN A I 
DRZWIOWA (Kod CPV 45421134-2, 45421125-6)  

 
1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru stolarki drzwiowej oraz drobnych elementów.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3. Zakres robót wymienionych w ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż stolarki drzwiowej. W zakres tych robót wchodzą: 
drzwi wewnętrzne drewnopochodne okleinowane, z ościeżnicami metalowymi,  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ST Wymagania ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.  

 

2. MATERIAŁY 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi.  

2.1. Drewno. Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta 
oraz Półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym.  

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać 
się w granicach 10-16%.  

2.2. Okucia budowlane.  

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom 



określonym w  świadectwie ITB, dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia 
stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą 
lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.  

2.3.  Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. Elementy stolarki budowlanej 
powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować:  

- elementy drzwi,  

- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.  

Doboru  środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania  
środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB. Środki stosowane do 
ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych 
dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni 
zewnętrznych elementów stolarki budowlanej, narażonych na bezpośrednie działanie 
czynników atmosferycznych - nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni 
elementów od strony pomieszczenia.  

2.4.  Środki do gruntowania wyrobów stolarskich.  

Nie dotyczy- wymaga się stolarki drzwiowej fabrycznie wykończonej 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.  

Nie dotyczy- wymaga się stolarki drzwiowej fabrycznie wykończonej  

2.6. Szkło  

Szklenie wykonywać zestawem szyb zespolonych, jednokomorowych. Do szklenia 
należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.  

2.7. Kity  

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997.  

2.8. Składowanie elementów  

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  Podłogi w 
pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby 
należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

2.9. Stolarka drzwiowa wg instrukcji producenta  

  



3. SPRZĘT 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprawnego sprzętu.  

4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach.  Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie ościeży. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność 
wykonania ościeży, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku 
występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć 
usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy.  

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

Osadzanie stolarki drzwiowej. Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać 
wymogom dla robót murowych wg ST. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub 
haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed 
trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;  

5.3. Powłoki malarskie  

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być 
jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane 
powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla 
stolarki okiennej i drzwiowej i PN -72/B-10180 - dla robót szklarskich.  

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: sprawdzenie zgodności wymiarów, 
sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 



sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych,  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz 
ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót  jest ilość szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót 
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy 
prowadzić w miarę postępu robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, 
wykonane roboty należy uznać  za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno 
badanie dało  wynik  ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru  

9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w 
terenie oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją kontraktu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

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

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

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.  

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

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

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

BN-82/6118-32 Pokost lniany.  



PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot murowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i 
odbioru robot murowych. 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robot: 
4) ścianki działowe grubości 12 cm murowane z bloczków gazobetonowych odm. 500 
na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa lub na zaprawie klejowej do 
bloczków gazobetonowych, 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
ST „Wymagania ogólne”. 
2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania robot murowych przewiduje się zastosowanie następującego 
podstawowego materiału: bloczek gazobetonowy 59x24x12 cm odm., piasek do 
zapraw, wapno, cement portlandzki CEM I 32,5 bez dodatków, woda. 
2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.2. Bloczki z betonu komórkowego. 
• Wymiary:, 59x24x12 cm. 
• Odmiany: 500, w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na 
ściskanie, 
2.2.3. 2.3. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne PN-90/B-14501 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy 
stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw zapraw cementowo – 
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż –5oC. Do zapraw 
cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 



postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna.  

3. SPRZĘT 
Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót 
budowlanych i montażowych oraz  instrukcja techniczna montażu dla 
poszczególnych robót lub ich części montowanych z gotowych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
powoduje niekorzystnego wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów.   

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 
„Wymagania ogólne”. Materiały niezbędne do wykonania robot dowieźć na teren 
budowy samochodem dostawczym 0,9 t. Transport wewnętrzny ręczny za pomocą 
wózków transportowych, taczek, transport pionowy za pomocą przyściennego 
wyciągu budowlanego. Materiały niezbędne do wykonania robot dowieźć na teren 
budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w 
oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który 
nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie 
z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robot. Wykonawca stosować się 
będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w 
sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne 
właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robot. Do rozładunku można 
używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, Żurawi samochodowych lub 
rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków 
bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za 
pomocą wózków transportowych taczek. Transport pionowy za pomocą 
przyściennego wyciągu budowlanego. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów, 
b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione 
końcowe, 
c) Mury grubości mniejszej niż 25 cm mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0°C. 
Ścianki działowe z bloczków (płyt) z betonu komórkowego należy wykonywać 
zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie dotyczącym ścian. Murowanie ścian 
rozpoczynać od wytrasowania lica ścian na ścianach bocznych, suficie i stropie z 
wyznaczeniem ewentualnych otworów. Pod ścianką układa się pasek papy o 
szerokości ok. 30 cm, który wywija się na ściankę. 



6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne" 
Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowiących przedmiot niniejsze 
specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 
a) poprawność przygotowanej izolacji pod projektowane ścianki i ściany, 
b) zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
ST, zgodność klasy, wymiarów i innych cech, 
c) wykonanie badań makroskopowych polegających oględzinach, mierzeniu i 
opukaniu materiału pod kątem zgodności wymiarów i kształtu, odporności na 
uderzenia, liczby szczerb, pęknięć, kruszeń. W przypadku niemożności określenia 
jakości bloczków przez badanie makroskopowe należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu), 
d) właściwą markę i konsystencję zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana 
jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany 
w obowiązującej normie.  

7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot. Jednostką obmiaru 
dla robot murowych: 
a) murowaniem ścianek działowych określonej grubości jest [m2]. 
 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogólne Czynności 
odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości 
dostarczonych materiałów, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi 
protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem 
robot. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru robot 
zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru 
w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Podstawę do odbioru robot murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
Mury z betonu komórkowego powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji. Należy sprawdzać 
każdorazowo jakość dostarczanych i użytych materiałów 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w 
terenie oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją kontraktu. 
 
 



 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10024:1968 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. 
N-B-19320:1999 Badania nieniszczące. Metoda badania wytrzymałości na ściskanie 
autoklawizowanego betonu komórkowego sklerometrem ABA  
PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu 
komórkowego Elementy drobnowymiarowe. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-86/B-30020 Wapno 
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego Użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 
podczerwieni. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości 
suchej substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH ELEKTRYCZNYCH 
 
Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji elektrycznej.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3. Zakres robót wymienionych w ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) dotyczą zasad 
wykonywania i odbioru robót związanych z: 
- układaniem kabli i przewodów elektrycznych poza rozdzielnicami, 
- montażem rozdzielnic, 
- montażem opraw, osprzętu, urządzeń odbiorników energii elektrycznej, wraz z 
przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ST Wymagania ogólne. 
Dotykowe określenia nie uwzględnione w ST. 

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji 
elektrycznej może być pod napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 
(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynna). 
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, 
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w 
przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp. 
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub 
wykorzystania energii elektrycznej. Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia 
przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii (światło, 
ciepło, energie mechaniczna itp.). 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne 
urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) - kompletne urządzenie służące do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, 
ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed 
szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich 



parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ), ułatwia właściwe 
umiejscowienie i bezpieczna wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy 
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub 
elementy ukierunkowania źródeł światła w formie klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a która zapewnia odpowiednia 
obudowa. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.  

2. MATERIAŁY 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: spełniania tych samych właściwości technicznych, 
przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST. Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń 
elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych należy 
stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne 
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Rodzaje materiałów: 
Tablice rozdzielcze należy wykonać zgodnie z rysunkami z projektu technicznego. 
Lokalizację tablic określa projekt techniczny. 
Będą one zawierały: 
- zabezpieczenia poszczególnych obwodów 
- układy sterowania urządzeń 
- elementy ochrony przeciwprzepięciowej 
- inne elementy zgodnie z projektami. 
Obudowy powinny posiadać stopień ochrony IP44 i I lub II (zalecana) kl. ochronności. 
Wielkość obudowy należy dobrać tak, by umożliwiła zabudowanie aparatury zgodnie 
ze schematem odpowiadającym wyposażeniu danego obiektu. 
Przewody i sposób prowadzenia instalacji. 
Do wykonania projektowanej instalacji projektuje się zastosować następujące typy 
przewodów: 
YAKY - dla zasilania głównego o przekroju zgodnych z projektem 
YDYp – dla tablic rozdzielczych oraz tablic urządzeń technologicznych o przekrojach 
zgodnych z projektem 
YDYp 2, 3, 4x1,5 mm2 - w instalacji oświetleniowa, 
YDY 3, 5 x2,5 mm2 w instalacji gniazd wtyczkowych, zasilanie-sterowanie  
YDY 5X10MM2 –piec indukcyjny, wyposażenie kuchni  
Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać następujących zasad: 
• izolacja żył przewodów i kabli powinny odpowiadać kolorom zgodnym z PN, 



• izolacje w kolorze żółto-zielonym można stosować wyłącznie w instalacjach 
związanych z ochroną od porażeń. 
Osprzęt łączeniowy i gniazda wtykowe Osprzęt bazowy do wyboru przez inwestora. 
Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych 
i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. Osprzęt łączeniowy montować 
należy na wysokości: 
• łączniki oświetlenia na wysokości 1,1 do 1,4 m. 
• gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach mieszkalnych na wysokości 0,3m 
lub 1,1 do 1,4 m. 
• gniazda w pomieszczeniach mokrych na wysokości 1,1 do 1,4 m. 
Oprawy o oświetleniowe. 
Należy zastosować oprawy zgodne z projektem technicznym oraz projektami 
aranżacji wnętrza. Zaleca się zastosować oprawy typu Fibra 2x36W/Plexiform, TZP-
44-230/PolampRem. Ilość opraw 45 szt. 

3. SPRZĘT 
Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót 
budowlanych i montażowych oraz  instrukcja techniczna montażu dla 
poszczególnych robót lub ich części montowanych z gotowych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
powoduje niekorzystnego wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4.TRANSPORT 
Podczas transportu materiałów ze składu na obiekt należy zachować ostrożność aby 
nie uszkodzić materiałów do montażu. Ogólne wymagania dotyczące stosowania 
środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. Materiały niezbędne do 
wykonania robot dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym 0,9 t.. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane 
zgodnie z projektem, wymaganiami STWiORB oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Montaż przewodów instalacji elektrycznych. 
Zakres robót obejmuje: 
- przemieszczenie w strefie montażowej, ułożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 
montażu osprzętu, roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: 
kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, 
zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez 
podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne 
otworów w sufitach, ścianach lub podłogach, osadzenie kołków osadczych 
plastikowych, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z 
zabetonowaniem, montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego 
do montażu kabli i przewodów, 
- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 
wyginanie rur w trakcie ich układania (przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie 
może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury). 
- przeprowadzenie prób i badań instalacji oraz sprzętu instalacyjnego, urządzeń i 
odbiorników energii elektrycznej. 



Montaż osprzętu.  
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i 
wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego 
rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie 
wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu 
było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 
położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-
biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do 
lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny 
będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolacje będąca kombinacja 
barwy zielonej i żółtej. Trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać 
zgodnie z planami instalacji i schematami. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
Szczegółowy wykaz oraz zakres po montażowych badań kabli i przewodów zawarty 
jest w PNIEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 Ponadto należy 
wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do 
kabli i przewodów, 
- stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
- pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 omów Rezystancja 
izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 
20 omów. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań 
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST. 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w 
dokumentacji i tak: 
- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpi., m, 
- dla kabli i przewodów: m, 
- dla osprzętu łącznikowego: szt, kpl., 
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 
Odbiór końcowy 
Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót 
należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem 
użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, dla napięć powyżej 1 kV 
pomiar rezystancji 



izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, 
- ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. 
Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Parametry badań oraz 
sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61-2000 i 
PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w 
protokole odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w 
terenie oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją kontraktu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania  podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 



PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002  Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. 
Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje 
na terenie budowy i rozbiórki 
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje 
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyna oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego. 
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyna oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod l P). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia. 
Część 1: Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do 
użytku domowego i 
podobnego. Cześć 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 
pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów 
prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do 
zabezpieczeń przeteżeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do 
zabezpieczeń przeteżeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe 
bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i 
podobnego (RCCB) Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z 
wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego 
(RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 2 przekrojach do 50 mm . 
Wymagania i badania. 



PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i 
płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 2 przekrojach do 50 mm . 
Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe 
napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT 
BUDOWLANYCH SANITARNYCH 
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I WOD-KAN 
CPV 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 
CPV 45331200-8 – Instalowanie urządzeń, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
CPV 45331210-1 – Instalowanie wentylacji. 
CPV 45321000-3 – Izolacja cieplna 

1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji wentylacyjnej. Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z 
rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi inwestycję i stanowi 
integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne 
związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie 
zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w 
budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a 
wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń 
winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich 
wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych 
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Zmiany w przyjętych 
rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach 
muszą zostać zatwierdzone przez projektanta. Wykonawca jest całkowicie 
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z 
dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu 
technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie 
do biura projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje 
przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. 
 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3. Zakres robót wymienionych w ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) dotyczą zasad 
wykonywania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji. 
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ST Wymagania ogólne. 
Dotykowe określenia nie uwzględnione w ST. Określenia podstawowe zgodne są z 
obowiązującymi normami i przepisami:  



-wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, 
mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz 
wprowadzenie powietrza zewnętrznego 

-wentylacja mechaniczna - Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń 
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch. 
-instalacja wentylacji - Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych 
służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza 
-rozdział powietrza w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej 
przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania 
wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, 
temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w 
strefie przebywania ludzi. 
-rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości 
do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem 
przewodów 
-wentylator - Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch 
-czerpnią wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze 
zewnętrzne 
-wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na 
zewnątrz 
-przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, 
stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze 
-nawiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej 
przestrzeni 
-wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej 
przestrzeni 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

2 MATERIAŁY 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wentylacji stołówki, kuchni, zaplecza 
kuchennego. Zaleca się stosowanie centrali wentylacyjnej np. MCKD1 MCKD4 prod.  
Rosenberg Klima Polska, wentylatorów DV 190, DV 280 DVWM 500-E4  produkcji 
np. Klimor. 
Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych 
powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach: Stopień zabezpieczenia 
antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom 
blachy stalowej ocynkowanej, powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez 
załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych, szczelność 
połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi 
powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów; 
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich 
obsługi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urządzeń i elementów 
wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń 
związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy wentylacyjne 
powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta Urządzenia i elementy 
instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie 



Materiały oraz elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki 
upoważnione przez odpowiednie ministerstwo. Urządzenia wentylacyjne 
dostarczone na budowę powinny posiadać charakterystyki techniczne. Materiał 
powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne 
poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie 
stykowe do siebie dopasowane. Przed przystąpieniem do zamawiania urządzeń i 
innych elementów należy przedstawić do Zamawiającego do akceptacji listę 
proponowanych dostawców i typów. Zastosowanie urządzeń oraz pozostałych 
elementów innych niż podane w projekcie jest możliwe tylko za zgodą 
Zamawiającego, po uzyskaniu opinii Inspektora nadzoru i projektanta. 
Wszystkie urządzenia dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę muszą być 
rozładowane przez Wykonawcę a następnie składowane do czasu ich montażu. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia 
wentylacyjne, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, winny być zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót, winny być 
składowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny 
być dostępne do kontroli Inżyniera.  
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wentylacji stołówki, kuchni, zaplecza 
kuchennego. Zaleca się stosowanie centrali wentylacyjnej np. MCKD1 MCKD4 prod.  
Rosenberg Klima Polska, wentylatorów DV 190, DV 280 DVWM 500-E4  produkcji 
np. Klimor,  

3 SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny 
właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów 
nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 

4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków 
transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami 
Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Przewożone materiały i 
urządzenia powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
Wytwórcę dla poszczególnych urządzeń i elementów oraz zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem się na środkach transportu. Materiały na budowę powinny być 
przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP; 

5 WYKONANIE ROBÓT 
Montaż przewodów 
Kanały wentylacyjne wykonać z materiałów wynikających z dokumentacji projektowej 
(przewody prostokątne i okrągłe systemu spiro) . Wykaz materiałów zawiera 
specyfikacja materiałów i urządzeń. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, 
bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad 
walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć 
ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary 
przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PNB-76001. Wykonanie przewodów prostych i 



kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76002. Grubości blach na kanały należy przyjmować tak, aby przewody 
poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych 
odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. 
Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na 
ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku.  
Minimalne grubości kanałów okrągłych: 
-80 ÷400 - 0,60 mm, 
-500 ÷800 - 0,80 mm, 
-powyżej 1000 – 1,0 mm; 
Minimalne grubości kanałów prostokątnych (decyduje długość dłuższego boku): 
-100 ÷400 - 0,60 mm, 
-500 ÷800 - 0,80 mm, 
-powyżej 1000 – 1,0 mm; 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w 
odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku 
połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, 
których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych 
przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny 
być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych 
właściwościach. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować 
odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub 
podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub 
podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 
wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów: 
przewodów; 
materiału izolacyjnego; 
elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 
przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.; 
elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 
czyszczenia lub konserwacji. 
Do mocowania przewodów proponuje się np. system Mupro. Zamocowanie 
przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę 
powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje.  
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów 
rewizyjnych w przewodach instalacji. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać 
oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów 
instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia 
w inny sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać 
wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, 
akustycznych i przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i inne elementy 
wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały 
czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju 



prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. 
Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów 
trudnych do czyszczenia. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro 
zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla 
zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. W przewodach o przekroju 
kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane 
zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. Należy zapewnić dostęp do 
otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach urządzeń: 
-przepustnice (z dwóch stron), 
-klapy poŜarowe (z jednej strony), 
-nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron), 
-tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony), 
-tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron), 
-filtry (z dwóch stron), 
-wentylatory przewodowe (z dwóch stron), 
-urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron), 
-urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron); 
Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 
zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niŜ 45°, a w 
przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być 
większa niż 10 m; 
Wentylatory. 
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem 
ich drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt 
amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz 
na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. Amortyzatory pod wentylator 
należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości wentylatora znajdował się 
w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i kształt 
łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów 
wentylatora. 
Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 
-odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi 
wirnika wentylatora; 
-równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) 
kierunek obrotów wentylatora. 
Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne. Zakup oraz dostawę central klimatyzacyjnych 
i wentylacyjnych realizuje Wykonawca. Centrale należy zabudować w sposób 
eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do konstrukcji budynku stosując 
gumowe wibroizolatory lub przekładki oraz na kanały stosując króćce elastyczne;  
Tłumiki hałasu. Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w 
pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierającym: 
-kierunek przepływu powietrza, 
-wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra); 
W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni 
wentylacyjnej) tłumiki należy montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej 
przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to pomieszczenie od 
pomieszczenia sąsiedniego; 



 
Nawiewniki. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być 
osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone 
powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewników nie powinno się 
umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, 
podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia 
powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób 
trwały i szczelny. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub 
wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych 
zmian kierunków. 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 
wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w 
wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć 
nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy 
instalacji. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę 
położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym 
Kanały wentylacyjne izolować termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej 
na zbrojonej folii aluminiowej według Dokumentacji Projektowej. Dodatkowo należy 
obudować wszystkie izolowane kanały prowadzone na zewnątrz blacha stalową 
ocynkowaną. Dopuszcza się także stosowanie mat z wełny mineralnej 
samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementów klejonych, powierzchnię 
kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie styków poszczególnych 
odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych 
samoprzylepnych. 
Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia 
Wszystkie centrale wentylacyjne i agregat skraplający na konstrukcjach leżących w 
zakresie Wykonawcy wentylacji i klimatyzacji. Montaż urządzeń należy wykonać w 
sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie drgań. W przypadku konieczności 
wykonania montażu na dachu w miejscu zaizolowanym montaż ten należy uzgodnić 
z wykonawcą poszycia dachu. Obróbkę wykończeniową izolacji wykonuje zawsze 
wykonawca poszycia. Wszystkie kanały i urządzenia należy podwieszać w sposób 
trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do 
konstrukcji budynku Kanały należy podwieszać przy pomocy prętów gwintowanych 
mocowanych do stropu lub belek. W każdym przypadku mocowania należy 
bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora co do sposobu mocowania do 
poszczególnych elementów konstrukcji. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Kontrola jakości robót związanych 
z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich robót. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej 
kontroli prowadzonych robót: 
-usytuowania i posadowienia urządzeń wentylacyjnych, 
-prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i 
odległościach 
poziomych, 
-usytuowania nawiewników i wywiewników w pomieszczeniach, 



-bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy 
oświetlenia, 
instalacja sanitarna, nagłośnienia), 
-odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów wentylacyjnych (w sposób 
trwały i pewny), 
-powierzchnie poszczególnych elementów muszą być gładkie, bez załamań i 
wgnieceń, 
-materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych, 
-połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być 
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane, 
-powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi 
otworu, 
-urządzenia wentylacyjne (centrale klimatyzacyjne, wentylacyjne, wentylatory 
dachowe itp.) powinny posiadać charakterystyki techniczne zgodne z określonymi w 
dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i 
spiętrzenia nie mogą 

7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST. 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
- dla osprzętu wentylatory, centrale nawiewnik, wywiewnik przepustnice: szt., kpi., m, 
- dla przewodów: m, 

8 ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbiorowi częściowemu, 
3. odbiorowi wstępnemu, 
4. odbiorowi końcowemu. 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST „ Wymagania Ogólne”. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, 
wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w 
terenie oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją kontraktu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z 
blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary 



PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z 
blachy o przekroju kołowym – Wymiary 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i 
Badania 
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i 
badania 
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych 
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe 
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Właściwości mechaniczne 
ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące 
części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - 
Wymagania wytrzymałościowe 
 

 

 


