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                        ZESTAWIENIE   SPECYFIKACJI   TECHNICZNYCH 
 
                      Inwestor: MUZEUM  REGIONALNE W PLESZEWIE 

                          Adres:  63-300 Pleszew,  ul. Poznańska nr 34 
 

                             Obiekt: Przebudowa części budynku Muzeum Regionalnego z rozbudową o 
podjazd dla  niepełnosprawnych  

                          Adres:  63-300 Pleszew, ul. Poznańska nr 34  (działka nr 624/1) 
 

 
Przedział 

stron Lp. Rodzaj Nazwa Numer 

od do 

Ilość 

1. Specyfikacja techniczna CZĘŚĆ OGÓLNA B.00.00.00 3 20 18 

2. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna 

ROBOTY 
ROZBIÓRKOWE B.01.00.00 21 23 3 

3. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna ROBOTY   MUROWE B.08.00.00 24 30 7 

4. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna TYNKI B.11.00.00 31 35 5 

5. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna POSADZKI B.12.00.00 36 45 10 

6. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna STOLARKA B.13.10.00 46 51 6 

7. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna MALOWANIE B.15.00.00 52 56 5 

8. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna 

OKŁADZINY Z 
PŁYTEK B.18.00.00 57 73 17 

9. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna 

INSTALACJA 
WENTYLACJI I.05.00.00 74 93 20 
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

CZĘŚĆ OGÓLNA               B.00.00.00    (kod CPV 45000000-7) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie: 
 realizacji zadania: 

Przebudowa części budynku Muzeum Regionalnego z rozbudową o podjazd dla 
niepełnosprawnych      
Adres:     63-300 Pleszew, ul. Poznańska  nr 34,  (działka nr 624/1)      
Inwestor: MUZEUM REGIONALNE W PLESZEWIE 

Adres:    63-300 Pleszew, ul. Poznańska nr 34 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej  
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i 
realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) , a związanymi z wykonaniem 
niżej wymienionych robót: 
 

1/ Roboty budowlane związane z przebudową – (kod CPV  45262700 – 8) 

a) Roboty rozbiórkowe    (kod CPV 45111300-1) 

     b)   Roboty murowe  (kod CPV 45262500-6)) 

     c)   Tynkowanie   (kod CPV 45410000-4)  
     d)  Posadzki   (kod CPV 45430000-0) 

      e)  Stolarka   (kod CPV 45410000-4) 

       f) Malowanie (kod CPV 45442100-8) 
2/ Instalacja wentylacyjna – (kod CPV  45331200 – 8) 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć: 
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a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący  
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pleców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury — należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice. huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
po1 trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie  
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych — należy przez to rozumieć urządzenia techniczne  
związane z obiektem budowlanym upewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
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jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11.terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, za rządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prze widującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13.pozwoleniu na budowę — należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwa 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14.dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu. operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu — także dziennik 
montażu. 
1.4.15.dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16.terenie zamkniętym — należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17.aprobacie technicznej — należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18.właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19.wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1.4.21.obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22.opłacie — należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) — należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24.dzienniku budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1 .4.26. rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
1.4.27. laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,  
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za 
mawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28.materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29.odpowiedniej zgodności — należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone — z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia  
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1 .4.32. rekultywacji — należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

1.4.33. przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.34.części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.35.ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym  podział na dokumentację projektową: 
— dostarczoną przez Zamawiającego, 

— sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z do 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi  
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne  zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające. socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na bu dowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1,5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach. przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1 - Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
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 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy 
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych  
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca po 
wiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
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wskazaniom zawartym w SST. programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony  
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia 
łów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez  
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
— organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

— organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
— plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

— wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
— wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 
— system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót 
— wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
— sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

— wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

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

— sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek. 
legalizacja  i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 
6.2. Zasady kontroli jakości 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 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą 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 Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wy1 na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania  
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

* Polską Normą lub 
* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno 
znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

* datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
* datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 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 Inspektora nadzoru, 
* daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

* zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

* wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
* stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom 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. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót 
6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,  
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. 
następujące dokumenty: 
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a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót. 
e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przed stawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót. zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu. 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1 - Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
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na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy 
jętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze kazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyzna czy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze stawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w doku 
dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

* robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
* wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
* wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

* koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
* podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DL U. z 2000 r. Nr 106 poz. 
1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 

1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 pOZ. 1800 
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  B.01.00.00   (kod CPV 45111300-1) 

   
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie : 

 roboty rozbiórkowe  przy realizacji zadania : 
Przebudowa części budynku Muzeum Regionalnego z rozbudową o podjazd dla 
niepełnosprawnych      
Adres:     63-300 Pleszew, ul. Poznańska  nr 34,  (działka nr 624/1)      

Inwestor: MUZEUM REGIONALNE W PLESZEWIE 
Adres:    63-300 Pleszew, ul. Poznańska nr 34 

 
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 rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

B.01.01.00. — Rozbiórki  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i    
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  B.00.00.00  „Wymagania ogólne” 
(kod CPV 45000000 — 7), pkt 3 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4 

Transport materiałów z rozbiórki oraz ziemi z ukopów i gruzu środkami transportu na 
wskazane przez inwestora miejsce na odl do 5 km 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 5 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, w strefie wykonywania tych robót należy: 
— teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

― odłączyć elementy instalacji sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, 
wodociągowej i kanalizacyjnej 

5.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 

(1) Ściany, rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć 
na miejsce składowania. 

 (2) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 
odzysku wykuć, oczyścić, i składować. 

 (3) Elementy betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz składować. 
 (4) Elementy instalacji sanitarnych o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu 
do odzysku wykuć, oczyścić, i składować. 
 (5) Niewykorzystany gruz wywieźć na wskazane przez inwestora miejsce składowania na 
odl. do 5 km 
Zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia 
części konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty rozbiórkowe (na zewn.) należy 
wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia 
robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach. 
Do usuwania gruzu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny 
mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie ścian lub innych 
części obiektu  przez podkopywanie i podcinanie. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 6 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7 
Jednostkami obmiarowymi są: 

W zależności od rodzaju rozbieranych elementów [m3],[m2],[m],[szt] [t] 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7) pkt 8. 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7) pkt  9 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez kierownika budowy, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor 
nadzoru. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na  podstawie decyzji inspektora 
nadzoru. 
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MUROWE                        B.08.00.00   (kod CPV 45262500 - 6) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie : 
 robót murarskich przy realizacji zadania: 

Przebudowa części budynku Muzeum Regionalnego z rozbudową o podjazd dla 
niepełnosprawnych      
Adres:     63-300 Pleszew, ul. Poznańska  nr 34,  (działka nr 624/1)      
Inwestor: MUZEUM REGIONALNE W PLESZEWIE 

Adres:    63-300 Pleszew, ul. Poznańska nr 34 
 

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 i uzupełnienie ścian i przesklepienia otworów wewnątrz obiektów. 

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 inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 

 
2.2. Woda zarobowa do zapraw PN-BN 1008:2004 



 Przebudowa części budynku Muzeum Regionalnego w  z  rozbudową o podjazd dla niepełnosprawnych w Pleszewie 
 

25 

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. 

 
2.3. Wyroby ceramiczne 

2.3.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 – szpałdowanie konstrukcji,  
uzupełnienie i przebudowa ścianek działowych 

* Wymiary l=250mm, s= 120mm, h=65mm 
* Masa 3,3-4,0kg 

* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
* Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla 
cegły - 10% cegieł badanych. 

* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 
— brak uszkodzeń po badaniu. 

* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne 
cegły nie rozpadła się. 

2.3.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050: 1996 – budowa i uzupełnienie ścian 
nośnych. 

* Wymiary jak poz. 2.2.1. 
* Masa 4,0-4,5 kg. 

* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegiel badanych 
* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
* Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wy szczerbienie lub jej 
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 
niż: 

— 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
— 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

— 5 na 40 sprawdzanych cegieł 
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2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składnik6w zaprawy dla marki 30: 

cement:   ciasto wapienne:     piasek 
1                 :        1      :         6 

1        :                 1      :         7 
1                 :       1,7            :         5 

cement:    wapienne hydratyzowane:      piasek 
1                 :         1      :         6 

1         :                1             :         7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:    ciasto wapienne:      piasek 
1         :              0,3       :          4 

1         :              0,5       :         4,5 
cement:       wapienne hydratyzowane:   piasek 

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

— 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 murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 lub bez dodatków oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.6. Gotowe zaprawy murarskie. 
Dopuszcza się stosowanie gotowych zapraw murarskich. Zaprawę przygotowuje się zgodnie z 
instrukcją producenta. 
 

3. SPRZĘT 
3.1.Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4 
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 robót podano w ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 5 

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) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. ścianki działowe grubości po niżej 
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W 
przypadku uzupełnienia murów i ścianek działowych oraz zamurowania otworów strzępia 
należy wykuć w istniejącym murze odpowiednio w płaszczyźnie ścian lub w przekroju w 
zależności od miejsca uzupełnienia lub zamurowania. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.2. Mury z cegły pełnej 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm, 

— 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 m a minimalna —5 mm. 
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Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 
mm. 

5.2.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
5.3. Mury z cegły dziurawki 

Mury i ścianki z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z 
cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach 
dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. 
5.4. Nadproża  

5.4.1. Nadproża z belek stalowych lub prefabrykowanych typu L należy wykonać zgodnie z 
projektem technicznym. 

5.4.2. W istniejących ścianach przed wykuciem otworu należy po wykonaniu niezbędnych 
zabezpieczeń i stęplowań wykuć bruzdę z jednej strony ściany i osadzić belkę nadprożową, 
następnie analogicznie czynność powtórzyć z drugiej strony ściany. Dopiero po całkowitym 
obrobieniu nadproża można przystąpić do wykucia otworu.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 6 

Przy odbiorze cegły przeprowadzić na budowie: 
* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami  
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

― wymiarów i kształtu cegły, 
— liczby szczerb i pęknięć, 

— odporności na uderzenia, 
— przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 
6.2. 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. 
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6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

                                                                    Dopuszczalne odchyłki mm 
Lp.     Rodzaj odchyłek                          mury spoinowane          mury niespoinowane 

  1.      Zwichrowania i skrzywienia: 
           — na 1 metrze długości                            3                                        6 

           — na całej powierzchni                            10                                      20 
 

    2.     Odchylenia od pionu 
            — na wysokości l m                                   3                                       6 

            — na wys. kondygnacji                              6                                      10 
            — na całej wysokości                                20                                     30 

     3.    Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
             — na 1m długości                                        1                                       2 

             — na całej długości                                    15                                     30                      
     4.     Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

             — na l m długości                                         1                                       2 
             — na całej długości                                     10                                      20 

      5.    Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 
              do 100cm            szerokość                 +6, -3                                +6, -3 

                                               wysokość               +15, -1                              +15, -10 
               ponad 100cm          szerokość               +10, -5                               +10, -5 

                                               wysokość              +15, -10                             +15, -10 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7 
Jednostką obmiarową robót jest — m2 dla ścianek działowych  lub m3 dla ścian o grub. ponad 
1/2c. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7) pkt 8. 

8.2. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
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a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.3. Wszystkie roboty objęte  B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7) pkt  9 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B- 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-881B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-S8/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

TYNKI                                                 B.11.00.00   (kod CPV 45410000-4) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie : 
 tynków i okładzin przy realizacji zadania: 

Przebudowa części budynku Muzeum Regionalnego z rozbudową o podjazd dla 
niepełnosprawnych      
Adres:     63-300 Pleszew, ul. Poznańska  nr 34,  (działka nr 624/1)      
Inwestor: MUZEUM REGIONALNE W PLESZEWIE 

Adres:    63-300 Pleszew, ul. Poznańska nr 34 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.l. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków  wewnętrznych i zewnętrznych obiektu . 

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 doku 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 

 
 
 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
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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. 
2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 
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 
2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw         
wierzchnich — średnioziarnisty 
2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

* Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
* Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich 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 cementowo-wapiennych można 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 +5°C. 

* 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. 
2.5. Gotowe zaprawy tynkarskie 

Dopuszcza się stosowanie gotowych zapraw tynkarskich. Zaprawę przygotowuje się zgodnie 
z instrukcją producenta. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4 
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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 robót podano w ST B.00.00.00 (kod45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) 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. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilżane wodą. 
5.3. Przygotowanie podłoży 

5.3.1. Spoiny w murach. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.4.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.4.3. Wykonanie gładzi przy uzupełnianiu istniejących tynków np. po zamurowaniu otworów 
należy wykonać w taki sposób, aby wykonane połączenie z istniejącym tynkiem stanowiło 
jednolitą płaszczyznę. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narażonych na za 
wilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 6 

 
* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

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 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7) pkt 8. 

8.2. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.3. Odbiór tynków 
8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.3.2. 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 na ca- lej 
długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
— pionowego — nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w po 
mieszczeniu, 
— poziomego — nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.3.3. Niedopuszczalne są następujące wady 

― wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp., 
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— trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7) pkt  9 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

— przygotowanie zaprawy, 
— dostarczenie materiałów i sprzętu, 

— ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
— umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 

— osiatkowanie bruzd, 
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

— reperacje tynków po dziurach i hakach, 
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

Dla płyt gipsowo kartonowych na rusztach z kształtowników metalowych: 
— przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 
dopasowaniem, 
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

— szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
— zabezpieczenie spoin taśmą z włókna szklanego, 

— szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
PN-UN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-UN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-UN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-UN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

POSADZKI                                        B.12.00.00   (kod CPV 45430000-0) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie : 
 posadzek przy realizacji zadania: 

Przebudowa części budynku Muzeum Regionalnego z rozbudową o podjazd dla 
niepełnosprawnych      
Adres:     63-300 Pleszew, ul. Poznańska  nr 34,  (działka nr 624/1)      
Inwestor: MUZEUM REGIONALNE W PLESZEWIE 

Adres:    63-300 Pleszew, ul. Poznańska nr 34 
 

1.2. Zakres stosowania SSE 
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 SSE 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

B.12.01.00 Podsypki 
B.12.02.00 Podkłady i elementy betonowe 

B.12.03.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B.12.04.00 Izolacje 

B.12.05.00 Posadzki właściwe 
 

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 inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁ 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 
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2.2. Podsypka z piasku  

Piasek (PN-BN 13139:2003) - powinien spełniać wymagania obowiązującej normy 
przedmiotowe, 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 
2.3. Beton 

Na podkłady i uzupełnienie elementów betonowych stosować beton kl. B-15. 
Zaleca się stosowanie gotowej mieszanki betonowej dostarczonej specjalnym środkiem 
transportu.  
Dopuszcza się przygotowanie mieszanki betonowej na budowie  z  utrzymaniem wymagań i 
badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 2.3.1. Materiały do wykonania betonu 

― Cement wg normy PN-EN 191-1:2002   
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „35” — bez dodatków,  w ilości nie mniejszej niż 300 kg/m3 mieszanki betonowej 

marki „35” — z dodatkami,  w ilości nie mniejszej niż 360 kg/m3 mieszanki betonowej 

― Żwir do betonów — w ilości 0,75 m3/m3 mieszanki betonowej 

― Piasek do betonów — w ilości 0,45 m3/m3 mieszanki betonowej 
 

2.4. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej 
2.4.1. Woda ( 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. 
2.4.2. Piasek (PN-BN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 
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 

* Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  

a) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 
składem: 
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— Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

— Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
― Zawartość alkaliów do 0,6% 

— Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
— Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

b) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co 
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
 Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

― oznaczenie 
― nazwa wytwórni i miejscowości 

― masa worka z cementem 
― data wysyłki 

― termin trwałości cementu 
c) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-BN 147-2. 

d) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. 
e) Magazynowanie i okres składowania 

― Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
― dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach) 
― Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
― Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste) zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
― Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

― Cement nie może być użyty do zapraw i betonów po okresie: 
• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

• po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 

― Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
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2.5. Warstwy wyrównawcze i podkłady z przygotowanych fabrycznie mieszanek do 
wykonania  podkładów  podłóg ogrzewanych 
― wylewka anhydrytowa do wykonywania pokładów samopoziomujących w 
pomieszczeniach suchych 
― jastrych cementowy (POZJASTR 440) do wykonaniu podkładów do stosowania w 
pomieszczeniach narażonych na występowanie wilgoci. 
 

2.6. Posadzki z płytek ceramicznych 
Wg SST B.18.00.00 

 
2.7. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego 
(azbestu lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk 
lub pak tłuszczowy) 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C 

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 
2.8. Materiały do izolacji  

2.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
2.8.1.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na 
tekturze o gramaturze 400 g/m 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
* wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i 
piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są 
uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach 
wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na 
każde 10 m długości papy. 
* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

* wymiary papy w rolce 
— długość: 20 m ±0,20 m 

                   40 m ±0,40 m 
                   60m ±0,60m 

— szerokość: 90, 95, 100, 105, 110cm ±1cm 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

* Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co naj mniej 20cm i 
związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

* Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w ww. normie. 
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* Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych iw odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników. 

* Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami —80 cm. 

2.8.1.2. Lepik asfaltowy na gorąco. 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

— temperatura mięknienia — 60—80°C 
— temperatura zapłonu — 200°C 

— zawartość wody — nie więcej niż 0,5% 
— spływność — lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
— zdolność klejenia — lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
2.8.1.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania \4 wg PN-B-24620:1998 

2.8.1.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
2.8.1.5. Folie budowlane -folia izolacyjna do izolacji posadzek polietylenowa grub. ≥ 0,2 mm 

 
2.8.2. Izolacje termiczne 

2.8.2.1. Styropian 
 płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego 

a) Styropian odmiany EPS 100-038 
― płyty o krawędziach frezowanych w przypadku izolacji jednowarstwowej, w  wypadku 
zastosowania płyt o krawędziach prostych, należy układać dwuwarstwowo z (przesunięciem 
drugiej warstwy) – w izolacji posadzek 

- gęstość pozorna min.  20 kg/m3 
- wsp. przewodzenia ciepła λ  0,040 W/mK 

- chłonność wody po 24 godz.     max  1,5% 
b) Wymagania pozostałe 

* płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 
spienionych, 

* wymiary: 
— długość 3000,2000,1500,1000,500  mm — dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

— szerokość 1200,1000,600,500  mm — dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
― grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

b) Pakowanie. 
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Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5—3,6 m przy czym wysokość stosu 
nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta 
zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dała od źródeł ognia. 

d) Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
 

2.9. Posadzki z płytek ceramicznych 
Wg SST B.18.00.00 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 

Należy stosować się do zaleceń producentów wyrobów w sprawie warunków transportu i 
składowania 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B-00.00.00. (kod CPV 
45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2. Warstwy filtracyjne. podsypki   
― Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po       
uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
―  Warunki wykonania podkładu pod fundamenty i elementy betonowe: 

a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 
 c) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
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d) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniej szy od Js = 
0,9 według próby normalnej Proctora. 
 

 
5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 
* Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą  
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
* Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie — 12 MPa, na zginanie—3 MPa. 
* Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy. 
* W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

* Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą — 5—7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

* Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3 

* Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
* Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać  prześwitów większych niż 2 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. 
* W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 

5.3. Wylewki samopoziomujące anhydrytowe i jastrych cementowy z gotowych, fabrycznie 
przygotowanych mieszanek. 

* Wykonanie podłoża z masy samopoziomującej należy wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta masy, o grubości określonej w przedmiarze robót. 
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* Wymagania dotyczące tolerancji nierówności wykonania podkładów takie same jak dla 
cementowych warstw wyrównawczych wg pkt. 5.2. 
 

 
5.4. Warstwy izolacyjne 

5.4.1. Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.4.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że 
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.4.3. Izolacje papowe. 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 
powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między 
sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 
zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 
ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych powinna być nie 
mniejsza niż 10cm. 
d) Izolacje z filii na sucho z wykonaniem zakładów o  szerokości min.15 cm 

5.4.4. Izolacje termiczne 
a) Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

b) Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 
układać na styk bez szczelin. 

c) Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
d) Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 
styków winno wynosić minimum 3 cm. 
e) W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 
(przez nakrycie folią lub papą). 
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5.5. Posadzki z płytek ceramicznych 

Wg SST B.18.00.00 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 6 
6.2. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za 
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub  
innym równorzędnym dokumentem. 

6.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów. których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
6.4. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7 

Jednostką obmiarową robót jest m2 oraz m3. Ilość robót określa się na podstawie projektu z  
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7) pkt 8. 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.2. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami  
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta — powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  
dziennika budowy. 
8.5. Odbiór powinien obejmować 

— sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
— sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową, 
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— sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin — za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7) pkt  9 
Płatność. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska  
pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-BN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-BN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
PN-BN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-0l100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STOLARKA                                      B.13.10.00   (kod CPV 45420000-7) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie : 

 stolarki  przy realizacji zadania: 
Przebudowa części budynku Muzeum Regionalnego z rozbudową o podjazd dla 
niepełnosprawnych      
Adres:     63-300 Pleszew, ul. Poznańska  nr 34,  (działka nr 624/1)      

Inwestor: MUZEUM REGIONALNE W PLESZEWIE 
Adres:    63-300 Pleszew, ul. Poznańska nr 34 

 
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 wymianę stolarki drzwiowej. 
W skład tych robót wchodzi: 

B.13.01.00. Stolarka drzwiowa drewniana i drewnopochodna  
B.13.02.00. Remont schodów drewnianych 

B.13.03.00. Ślusarka 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne zobowiązującymi 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 inspektora nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 

Wszystkie wyroby stolarki budowlanej dostarczone na budowę powinny być fabrycznie 
wykończone wraz z okuciami 

2.2. Stolarka drewniana  drzwiowa 
― nowa stolarka z drewna iglastego impregnowanego kl II 

― naprawa starej stolarki - rodzaj i gatunek  musi odpowiadać  użytemu pierwotnie do jej 
budowy. 

2.3. Remont schodów drewnianych 
―  rodzaj i gatunek drewna musi odpowiadać użytemu pierwotnie do ich budowy. 

2.4. Pozostałe elementy drewniane 
― z drewna iglastego impregnowanego kl II 

2.5. Okucia budowlane 
― Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
― W remontowanych drzwiach w pierwszej kolejności należy wykorzystać okucia  uzyskane 
z demontażu po ich regeneracji, a w przypadku braku lub nieodwracalnego uszkodzenia 
wykonać nowe wg pierwotnego wzoru. 

― 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  lub wykonane ze stali nierdzewnej 
 

2.6. Farby, lakiery, lazury 
Wszelkie materiały do wykonywania powłok i zabespieczeń powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
2.7. Ślusarka 

Balustrada stalowa dla niepełnosprawnych z rur malowana fabrycznie farbą proszkową lub 
farbami powłokowymi w systemie EP+PUR. 

Minimalna grubość zabezpieczenia antykorozyjnego  w systemie  to: 
farba podkładowa epoksydowa pigmentowana fosforanem cynku (EP) grub. 100 µm (na 
sucho) 
farba nawierzchniowa poliuretanowa (PUR) 60 µm (na sucho) 
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Przygotowanie podłoża przed malowaniem poprzez czyszczenie strumieniowe –cierne do 
stopnia SA 21   wg ISO 8501-1;1988 
 
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. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru. 
 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

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 
inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00. (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 5 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić 
— prawidłowość wykonania ościeży, 

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

 



 Przebudowa części budynku Muzeum Regionalnego w  z  rozbudową o podjazd dla niepełnosprawnych w Pleszewie 
 

49 

5.2. Stolarka drewniana drzwiowa: 

Wszelkie naprawy, regeneracje,  stolarki drzwiowej należy wykonać w sposób zapewniający 
jej wierne odtworzenie. 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drewnianej drzwiowej nie powinny być 
większe niż podano poniżej. 

                                             Różnice wymiarów w mm               drzwi 
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m                                      3 

powyżej l m                                                                         4 
różnica długości przeciwległych elementów  do 1 m             1 

ościeżnicy mierzona w świetle     powyżej 1 m            2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m                           3 

                                              powyżej 2 m                           3 
5.3. Remont schodów drewnianych 

Wszelkie naprawy, wymiany i regeneracje elementów schodów drewnianych należy wykonać 
w sposób zapewniający ich wierne odtworzenie. 

 
5.4. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczna oraz instrukcją 
montażu producenta zaakceptowaną przez inspektora nadzoru 
 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą 
tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
 

5.5. Powłoki malarskie 
Wszystkie wyroby stolarki budowlanej dostarczone na budowę powinny być fabrycznie 
wykończone, jednolite, bez widocznych poprawek, zadrapań, śladów pędzla, rys, odprysków. 
Ewentualne wyprawki wykonać wg instrukcji producenta. 

 
5.6. Przygotowanie ościeży 

5.6.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni , ościeże należy naprawić i oczyścić. 
 

5.7. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.7.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 

* Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg 
SST B.08.00.00 

* Ościeżnicę mocować za pomocą kotew. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną od strony muru. 
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* 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. 

5.7.2. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

      Miejsca luzów                                                             Wartość luzu i odchyłek 
                                                                                           okien                   drzwi  

Luzy między skrzydłami                                              +2                        +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą                                 —1              —1 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 6 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować 

— sprawdzenie zgodności wymiarów, 
— 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. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7 

 Jednostką obmiarową robót jest: 
 — szt , kpl,  m2 wbudowanej stolarki  lub m – odpowiednio wg przedmiaru robót 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7) pkt 8. 

Wszystkie roboty wymienione w  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione 
w punkcie 5. 
 

 
 



 Przebudowa części budynku Muzeum Regionalnego w  z  rozbudową o podjazd dla niepełnosprawnych w Pleszewie 
 

51 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7) pkt  9 

Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 
— dostarczenie gotowej stolarki, 

― wykucie starej stolarki, oczyszczenie i przygotowanie otworu 
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami, 
― dopasowanie i wyregulowanie 

— ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 

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

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

MALOWANIE                B.15.00.00   (kod CPV 45442100-8) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie : 
 malowania tynków wewnętrznych przy realizacji zadania: 

Przebudowa części budynku Muzeum Regionalnego z rozbudową o podjazd dla 
niepełnosprawnych      
Adres:     63-300 Pleszew, ul. Poznańska  nr 34,  (działka nr 624/1)      
Inwestor: MUZEUM REGIONALNE W PLESZEWIE 

Adres:    63-300 Pleszew, ul. Poznańska nr 34 
 

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 obiektu wg poniższego. 

B.15.02.00 Malowanie tynków 
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 inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 

2.1. Woda ( PN-EN 1008;2004) 
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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 wapiennych, 
— 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 

Należy zastosować farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. Mogą to być farby na 
spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
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 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków  
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 5 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 

+ 8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
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zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 

przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i 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, 
— 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-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2 Gruntowanie 

5.2.1. 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. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 6 
6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
— sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

— sprawdzenie wsiąkliwości, 
— sprawdzenie wyschnięcia podłożą 

— sprawdzenie czystości, Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy 
wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez 
spryskiwanie powierzchni 
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przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej po 
wierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
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, 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 

— sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
— sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

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 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7) pkt 8. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.2. Odbiór podłoża 

8.2.1. 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. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić. 
8.3. Odbiór robót malarskich 

8.3.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierostartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
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widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.3.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.3.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.3.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7) pkt  9 

Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy 
gotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OKŁADZINY Z  PŁYTEK  CERAMICZNYCH    B.18.00.00  
  (kod CPV 45430000 – 0) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie : 
 układania płytek ceramicznych na podłogach i na ścianach przy realizacji zadania: 

Przebudowa części budynku Muzeum Regionalnego z rozbudową o podjazd dla 
niepełnosprawnych      
Adres:     63-300 Pleszew, ul. Poznańska  nr 34,  (działka nr 624/1)      
Inwestor: MUZEUM REGIONALNE W PLESZEWIE 

Adres:    63-300 Pleszew, ul. Poznańska nr 34 
 

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 objetych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 

— pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element 
warstw podłogowych, 

— pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 
architektoniczną okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań 
i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, 
oraz ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych 
według metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego 
obiektu. 
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1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych  
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami), 

— protokół odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych, 

— dokumentacja powykonawcza. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z 
płytek ceramicznych powinny mieć: 
— Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

— Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN 
— Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

— Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich. 

— na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych 
i okładzinowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2.Rodzaj płytek i ich parametry techniczne 
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Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Właściwości płytek posadzkowych terakotowych do stosowania wewnątrz budynku: 

― gatunek I 
— barwa: wg wzorca producenta 

― grubość ≥ 8 mm  
― ścieralność  wg klasy PEI (w skali 1-5)  ≥ IV klasa ścieralności  

― twardość wg skali Mahsa      ≥ 7 - ubikacje                                     
― antypoślizgowość     wsp. ≥ R9 - ubikacje 

― kwasoodporność nie mniej niż 98% 
― ługoodporność nie mniej niż 90% 

b) Właściwości płytek posadzkowych gresowych stosowane wewnątrz i na zewnątrz 
budynku: 

― gatunek I 
— barwa: wg wzorca producenta 

― grubość  ≥ 8 mm        
― nasiąkliwość   ≤ 1 %  - dla zastosowania wewnątrz budynku 

                             ≤ 0,5 %  - dla zastosowania na zewnątrz budynku 
― ścieralność  wg klasy PEI (w skali 1-5)  V klasa ścieralności  

― twardość wg skali Mahsa   ≥ 8                                    
― antypoślizgowość  - wsp. ≥ R9 posadzki wewnętrzne 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
— listwy przypodłogowe, 

― kątowniki, 
— narożniki. 

 

Płytki ceramiczne ścienne szkliwione 
Gatunek I 
Grubość  ≥ 6 mm 

Nasiąkliwość ≤ 10 % 
 

Identyfikacja płytek 
Na każdym opakowaniu powinny być następujące dane: 

― nazwa producenta 
― wymiar nominalny 
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― kaliber wraz z tabelą kalibracji (niedopuszczalne jest stosowanie płytek z fabryk nie 
posiadających kalibracji) 
― numer koloru/odcień 

― oznaczenie fabryczne serii 
― data produkcji 

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 
2.2.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
— listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

— środki ochrony płytek i spoin, 
— środki do usuwania zanieczyszczeń, 

— środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
2.2.5. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-881B-32250 „Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 
woda pitna. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

— szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych. 

— narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek. 
— pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących. 
— łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

— poziomnice, 
— mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 
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— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

— gąbk4 do mycia i czyszczenia. 
— wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2. Transport i składowanie materiałów 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m 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 ITR nr...”. 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki  
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

— wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych 
i izolacji podłóg, 

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych). 

— wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 
surowego. 
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
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5.3. Wykonanie wykładziny 

5.3.1. Podłoża pod wykładziny 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-15 i grubości 
minimum 50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
— podkłady związane z podłożem —25 mm 

— podkłady na izolacji przcciwwilgociowej — 35 mm 
— podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie 
powinna przekraczać 10 m a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod 
maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnie nie 
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 

 
5.3.2. Wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 
różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca po winna być 
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nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 
od wielkości płytek Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 
płytki. 
Zaleta się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

— 50x50mm —             3mm 
— l00xl00mm —  4mm 

— l50xl50mm —  6mm 
— 200x200mm — 6mm 

— 250x250mm — 8mm 
— 300x300mm — l0mm 

— 400x400mm — 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
— do l00 mm — około 2 mm 

— od l00 do 200 mm — około 3 mm 
— od200 do 600 mm — około 4 mm 

— powyżej 600 mm — około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem. 
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Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
5.4. Wykonanie okładzin ściennych 

5.4.1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

— ściany betonowe 
— otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

— płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami pref. powinny być płaskie i równe. W przypadku 
wystających nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki 

M4-M7. 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 
(zgodnie z instrukcją producenta). 
W ukresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 
— powierzchnia czysta, nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich, 
— odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niż 3 na długości łaty, 
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— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji. 
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
5.4.2. Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów 
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 

5.4.3.Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt.5.3.2 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania. że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 
niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 
dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny pod 
łogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
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Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co 
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te 
dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku 
okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów 
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu 
wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nie szkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianym im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały — płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
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Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 
— sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
— sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
— sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
— sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw 
skurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
— sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.. 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 
okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość 
ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie 
powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 
kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
— zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
— jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. 

— prawidłowości przygotowania podłoży, 
— jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

— prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować: 
— sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem 
płytek 

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 
m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 



 Przebudowa części budynku Muzeum Regionalnego w  z  rozbudową o podjazd dla niepełnosprawnych w Pleszewie 
 

68 

— sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) 
oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z 
dokładnością do 1 mm, 
— sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 

— sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomoc oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 
— grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

— cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

— cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego od głosu, 

— grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
— dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki, 

— spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego 
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

— listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją produ 
centa. 

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
— cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona). 
— cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego od głosu, 
— grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

— dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

— odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m, 

— spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
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— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
— elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest:  m2 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2 

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00. (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i 
określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoża) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 

— projekt budowlany, 
— projekty wykonawcze 

— dokumentację powykonawczą, 
— szczegółowe specyfikacje techniczne. 

— dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót 
— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 
wyrobów. 
— protokóły odbioru podłoże. 

— protokóły odbiorów częściowych, 
— instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

— wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna 
być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

— jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 

— jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych.. 

— w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
— ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

— ocenę wyników badań, 
— wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

— stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego po między 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin 
po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna 
być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
— jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 
— jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych.. 
— w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
— ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

— ocenę wyników badań, 
— wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

— stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego po między 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin 
po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 
45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
— przygotowanie zaprawy, 

— przygotowanie podłoża, 
— dostarczenie materiałów i sprzętu, 

— moczenie płytek, docinanie płytek, 
— wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

— zamurowanie przebić, 
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

— reperacje tynków, 
― oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje. klasyfikacja; właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje. klasyfikacja; właściwości i znakowanie 

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B 
III. 

PN-EN 176:1996 — Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa 
B I. 

PN-EN 177:1997 — Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B 
ha. 
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PN-EN 178:1998 — Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa 
B ub. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru 
współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nie 
szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych.. 

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 
szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw 
do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na 
bazie żywic reaktywnych. 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
ściskanie. 

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

PN-63/B-1 0145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

PN Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady — 1990 rok. 

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z 
płytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJE  WENTYLACYJNE   I.05.00.00   (kod CPV 45331200-8) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie :  

 realizacji zadania: 
Przebudowa części budynku Muzeum Regionalnego z rozbudową o podjazd dla 
niepełnosprawnych      
Adres:     63-300 Pleszew, ul. Poznańska  nr 34,  (działka nr 624/1)      

Inwestor: MUZEUM REGIONALNE W PLESZEWIE 
Adres:    63-300 Pleszew, ul. Poznańska nr 34 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

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

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany, 
w którym zastosowana jest instalacja wentylacyjna, określonych w ustawie [1] wymagań 
podstawowych to jest: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji; 
b) bezpieczeństwa pożarowego; 
c) bezpieczeństwa użytkowania; 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska; 
e) ochrony przed hałasem i drganiami; 
f)   oszczędności energii. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące  przy montażu instalacji wentylacyjnej oraz obiektów i urządzeń tej instalacji, a 
także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

Robotami tymczasowymi przy budowie instalacji wentylacyjnej wymienionej wyżej są: 
wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów, 
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kanałów itp. w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie 
opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsybki i 
zasypki. 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi również wytyczenie tras kanałów 
oraz ich inwentaryzację powykonawczą. Prace towarzyszące dotyczą również wykonania 
przekuć lub przewiertów przez ściany dla przeprowadzenia elementów instalacji. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST B.00.00.00 (Kod CPV 45000000-7) „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

 
1.5. Dokumentacja  robót montażowych 
 Dokumentację robót montażowych instalacji  wentylacji stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlane go (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę, 

— projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202. poz. 2072), 

— specyfikacja techniczna wykonania j odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108. poz. 953 z późn. zmianami), 
— dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (DL U. z 2004 r. Nr 92, poz. 851), 

— protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych. 

— dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 
1 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1 994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 
207. poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B.00.00.00 (kod PCV 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt 2 

Materiały stosowane do budowy instalacji wentylacyjnej powinny mieć: 
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

— deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

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

― 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 instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie 
 
2.2. Przewody wentylacyjne 
 
2.2.1 Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów: 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów: 
a)  blacha lub taśma stalowa ocynkowana; 
b)blacha lub taśma stalowa aluminiowa; 
c)blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna; 
d)blacha cynkowa; 
e) płyty lub rury z PVC (modyfikowanego dla potrzeb wentylacji); 
f)  płyty lub rury z polipropylenu (modyfikowanego dla potrzeb wentylacji); 
g) mur z cegły pełnej obustronnie otynkowany; 
h)  mur betonowy monolityczny; 
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i)  inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi. 
 
2.2.2. Wykonanie 
― 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 
PN-B-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. 
 

2.3. Uzbrojenie i urządzenia 
Elementy uzbrojenia i urządzenia muszą spełniać wymagania określone w pkt.2.1. 

W zakresie doboru muszą odpowiadać parametrom określonym szczegółowo w dokumentacji 
technicznej projektowanej instalacji. Jakiekolwiek zmiany w tym zakresie wymagają zgody 
projektanta oraz inspektora nadzoru. 
 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt4 

4.2. Rury i kształtki wg indywidualnych wskazań producenta lub dystrybutora 
— podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Luźno układane 
rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

— podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
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4.3. Uzbrojenie i urządzenia 

Według instrukcji lub wskazań producenta 
4.4. Składowanie materiałów  

Według instrukcji lub wskazań producenta 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B.00.00.00 (kod CPV 45000000-7) 
„Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2. Montaż kanałów i rurociągów 
5.2.1. 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. 

5.2.2. 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. 
5.2.3. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

5.2.4. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i po-
przeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, 
na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.  
5.2.5. Izolacje   cieplne   nie   wyposażone   przez   producenta   w   warstwę   chroniącą  
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie 
osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
5.2.6. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność 
na korozję w miejscu zamontowania. 
5.2.7. Metoda   podparcia   lub   podwieszenia   przewodów   powinna   być   
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.  
5.2.8. 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. 
5.2.9. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić 
obciążenia wynikające z ciężarów: 
 
a)  przewodów; 
b)  materiału izolacyjnego; 
c)  elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 
przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.; 
d  )elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
e)  osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 
czyszczenia lub konserwacji. 
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5.2.10. Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną  
temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje.  
5.2.11. Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej po  
winny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do 
obliczeniowego obciążenia. 
5.2.12. Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć  
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
5.2.13. Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich 
połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 
przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych.  
5.2.14. Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór 
powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do 
granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.  
5.2.15. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci 
przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich 
zamocowanie do konstrukcji budynku. 
5.2.16. W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną 
konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń 
liniowych. 
5.2.17. Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej 
niż 15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem 
podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 
 
5.3 . Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 

5.3.1. Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewi-
zyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

5.3.2. 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. 
5.3.3. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i 
szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i 
przeciwpożarowych. 
5.3.4. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być 
tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
5.3.5. 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. 

5.3.6. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub 
innych elementów,  które  mogą powodować  zagrożenie  dla zdrowia  lub uszkodzenie 
urządzeń czyszczących. 
5.3.7. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach 
otworów i drzwiach rewizyjnych. 
5.3.8. Pokrywy otworów rewizyjnych  i  drzwi  rewizyjne urządzeń  powinny się 
łatwo otwierać. 

5.3.9. W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej niniejszej niż 200 
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mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W 
przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej 
średnicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach: 
 
 
 
Średnica przewodu                    Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu 
          [mm]                                                          A [mm]                                 B [mm] 
 200 ≤ d ≤ 315                                                     300                                        100 
 315< d ≤ 500                                                      400                                        200 
         > 500                                                          500                                        400 
     Otwór jako właz                                                                 600                                        500              

5.4.10. W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory 
rewizyjne o minimalnych wymiarach: 
 
Wymiar buku przewodu             Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu 
          [mm]                                                          A [mm]                                 B [mm] 
          ≤ 200                                                         300                                        100 
  200< s ≤ 500                                                      400                                        200 
         > 500                                                          500                                        400 
     Otwór jako właz                                                                 600                                        500              
 

5.3.11. W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary 
powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 
 
5.3.12. Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż 
minimalne wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak 
wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, 
w którym jest umieszczony. 
 
5.3.13. W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia 
czyszczenia, powstałe w ten  sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone 
w tablicach l i 2. 
  
5.3.14.Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach 
zamontowanych nad stropem podwieszonym. 
5.3.15.Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych 

w przewodach urządzeń: 
a) przepustnice (z dwóch stron); 

b) klapy pożarowe (z jednej strony); 
c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 

d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 
e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 

f) filtry (z dwóch stron); 
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g) wentylatory przewodowe {z dwóch stron); 

h)  urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 
i)   urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu  
oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 

5.3.16. Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny 

być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 °, a w przewodach 
poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż  10 m. 

5.3.17. W poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni 
zawodowych 

należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6 m. 
5.4. Roboty spawalnicze i montaż rurociągów c.o. 

Nie dotyczy 
 

5.5. Wymienniki ciepła 
5.5.1. Nagrzewnice 

― Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynika-
jących np. z nieprawidłowego transportu lub składowania. 
― Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika 
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego 
oczyszczenia lub wymiany. 
― Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic  
powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych 
przewód zasilający powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry, a 
w przypadku nagrzewnic parowych sposób przyłączenia przewodu zasilającego i 
powrotnego powinien być odwrotny. 
― Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien  
odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić 
możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania 
wody z instalacji. 
― Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury 
zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu 
przeciw zamrożeniowego. 
5.5.2 Urządzenia do odzyskiwania ciepła 
― Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory 
rewizyjne w przewodach umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich konstrukcja 
nie umożliwia ich czyszczenia w inny sposób. 

― Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny 
mieć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika. 
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5.6. Nawiewniki, wywiewniki,  

5.6.1. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, 
ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 
trwały. 
5.6.2. 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. 

5.6.3. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały  
i szczelny. 
5.6.4. Przewód   łączący   sieć   przewodów   z   nawiewnikiem   lub   wywiewnikiem   należy 
prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

5.6.5. W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 
przewodów elastycznych nie należy: 

― zgniatać tych przewodów, 
― stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 

5.6.6. Jeśli umożliwiają to warunki budowlane: 
― długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do 
nawiewnika powinna wynosić: L > 3D; 
― przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego 
podłączony jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno 
wynosić: s < L/8. 

5.6.7. Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną 
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

5.6.8. Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac 
budowlanych. 

5.6.9. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane 
w pozycji całkowicie otwartej. 

 
5.7. Czerpnie i wyrzutnie 

5.7.1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed 
wpływem warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych 
itp. 
5.7.2. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
5.7.3. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób 
zapewniając wodoszczelność przejścia przez dach. 
 

5.8. Przepustnice 
5.8.1. Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 
wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w   wybranym 
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położeniu.   Mechanizmy   napędu   przepustnic   nie   powinny   mieć   nadmiernych   luzów 
powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
5.8.2. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat 
w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia 
otwartego i zamkniętego. 
5.8.3. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać 
co najmniej klasie l wg klasyfikacji podanej wPN-EN 1751. 
5.8.4. Szczelność   obudowy   przepustnic   powinna   odpowiadać   co   najmniej   klasie   A 
wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod 
CPV 45000000-7), pkt 6 
Zakres kontroli obejmuje: 

― kontrolę jakości dostarczonych materiałów oraz dokumentacji (certyfikatów, deklaracji 
zgodności, świadectw, aprobat technicznych) zgodnie z wymaganiami wg pkt. 2 

― kontrolę jakości wykonanych robót montażowych, ich zgodności z dokumentacją 
techniczną, specyfikacjami technicznymi, zgodności z normami, instrukcjami i zaleceniami 
inspektora nadzoru 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7), pkt 7 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
―  obowiązują jednostki i zasady obmiaru odpowiadające odpowiednikom tych robót zawarte 
w odpowiednich KNR i kalkulacjach uwzględnionych w przedmiarze robót. 
 

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
―  obowiązują jednostki i zasady obmiaru odpowiadające odpowiednikom tych robót zawarte 
w odpowiednich KNR i kalkulacjach uwzględnionych w przedmiarze robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” (kod CPV 
45000000-7) pkt 8. 
8.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 
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Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.  
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej  instalacji ze specyfikacją projektową, 

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

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

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

d) Sprawdzenie czystości instalacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
W szczególności należy wykonać następujące badania: 
8.2.1. Badanie ogólne 
a) Dostępności dla obsługi; 
b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletności znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok 

ogniochronnych itp.); 
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h)  Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący prze-
noszenia drgań; i)    Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
8.2.2. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 
h)   Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
i)   Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
j)   Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej. 

8.2.3. Badanie wymienników ciepła 
a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) z projektem; 
b) Sprawdzenie szczelności zamocowania w obudowie; 
c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte lamele); 
d) Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymienniki; 
e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika; 
f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 
g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy; 
h)   Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe na lub w wymienniku 

ciepła. 
8.2.4.  Badanie czerpni powietrza 
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Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 
8.2.5.  Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie 
przeciwbieżne). 
 
8.2.6.  Badanie sieci przewodów 
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez  sprawdzenie 

wzrokowe i kontrolę dotykową; 
b)  Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem 
 

8.2.7. Badanie komory mieszania, komory rozprężnej, nagrzewnicy wtórnej itp. 
Sprawdzenie wyrywkowe zgodności z danymi projektowymi. 
 
8.2.8. Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 
 

8.2.9. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum); 
d) Liczba użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń (czas trwania i rodzaj); 
g) Inne źródła emisji (jeśli występują); 
h) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
i)  Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 
j)  Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i 
wyrzutni powietrza;  
k)  Klasa filtrów 
1)  Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów);  
m) Sumaryczna moc cieplna, chłodnicza i elektryczna;  
n)  Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);  
o) Wymagana jakość wody zasilającej;  
p)  Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;  
q)  Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 
 
8.2.10. Wykaz dokumentów inwentarzowych  
a)  Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane; 
b)  Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat 
rurociągów (schemat oprzewodowania odbiorników); 
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych 
urządzeń i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy). 
 

8.2.11. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
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a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) 
w zakresie obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku; 
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu 
zużyciu w eksploatacji; 
e) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 
urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 
f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
 

8.3. Kontrola działania 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania 
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji 
takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały prawidłowo zamonto-
wane i działają efektywnie. 
8.3.1. Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 

warunków eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to 

konieczne, ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
h)   Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
i)   Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, 

chłodzącej i nawilżającej, z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; j)    
j)   Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; k)  
k)   Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 1)   
l)    Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

 
8.3.2. Procedura prac 

* Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np, ogrzewczy, nawilżania itp., 
do całych instalacji. 
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych 
warunków pracy (np.  ogrzewanie/chłodzenie,  użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń,  
częściowa t pełna wydajność, stany alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać 
blokady 
i współdziałanie różnych układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulacją  
nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje  
określona odpowiedź układu regulacji. 
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. 
Nie jest wystarczające poleganie  na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich 
wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania    urządzeń regulacyjnych należy 
również obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. 
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Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, 
sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator.  Jeśli badanie to  
wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. 
Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. 
W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych 
badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji. 
 
* Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzarnrożeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h)  Elementy zabezpieczające silników napędzających, 
* Kontrola działania wymienników ciepła 
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 
c) Działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciepła; 
d) Doprowadzenie czynnika do wymienników. 
* Kontrola działania sieci przewodów 
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chłodzenia 

i nawilżania powietrza; 
b) Dostępność do sieci przewodów. 

* Kontrola działania komory mieszającej, komory rozprężnej itp. 
Działanie regulacyjne i kontrolne. 

* Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu 
powietrza w pomieszczeniu 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również 

cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia (w specjalnych 
przypadkach określonych w projekcie lub umowie). 

8.4. Pomiary kontrolne – protokoły skuteczności wentylacji 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
8.4.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez 
instalację podano w tablicy 4: 

8.4.2, Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

* Wymagania ogólne 
W przypadku pomiarów kontrolnych i kontroli działania instalacji jest często konieczne 
wielokrotne powtarzanie tej samej procedury w różnych punktach instalacji i pomieszczeń. 
W celu zmniejszenia związanej z tym pracochłonności dopuszcza się stosowanie sprawdzenia 
wyrywkowego. 
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych powinien być ustalony przed 
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rozpoczęciem  montażu instalacji  i  stanowić jeden  z czterech poziomów,  oznaczonych 
odpowiednio A, B, C i D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie, 
należy stosować poziom A. 
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych powinien być taki sam jak zakres kontroli działania 
instalacji, o ile nie dokonano innych uzgodnień. 

* Określenia 
Parametr - stan części składowej instalacji (odpowiedź na sygnał, warunki działania 
itd.), który powinien być sprawdzony, lub wielkości fizyczne (np. temperatura, strumień 
powietrza, prąd itp.), które powinny być zmierzone. 
Podobne lokalizacje - części budynku (pomieszczenia, strefy) lub części składowe 
instalacji (wentylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), których funkcje są tego 
samego rodzaju i które pociągają za sobą działanie instalacji oceniane w tym samym 
rzędzie wielkości. 

* Zakres ilościowy 
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania określono odpowiednimi 
wzorami podanymi w tablicy 5. Wzory dotyczące poziomów A, B i C mają zastosowanie 
dla n> 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica 4 
 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie 
Parametry 
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Funkcje instalacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

(F) Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0 
(F) H 1 1 1 1 2 2 0 2 2 
(F) C 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
(F) M/D 
(F) MD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 1 2 2 1 2 2 

(F)HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2 
(F) HM/HD/CM/CD 
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(F) HCMD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 1 2 1 1 2 2 

Wyjaśnienie odsyłaczy i symboli 
*)powietrze zewnętrzne, nawiewane i wywiewane 
**) w zależności od sposobu regulacji, jeśli ma zastosowanie 
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0    - pomiar nie jest konieczny             2   - wykonać tylko w przypadku                 
1     - wykonać w każdym przypadku            wymagań w umowie 
(F) - filtracja (jeżeli występuje)              M  - nawilżanie C   - chłodzenie                                    
Z   - bez żadnego procesu termodynamicznego               D   - osuszanie                                       
H   - ogrzewanie 

 
 

 
 

 
 

 

          Tablica 5 
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych j kontroli instalacji 
Poziom wykonania 
pomiarów kontrolnych i 
kontroli działania 

Wzór do obliczenia zakresu 

A p=1.6xn0 ,4  
B p = 2,23xn0,45 
C p = 3t16xn0,5 
D p = n 
Liczbę p należy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej 
Wyjaśnienie symboli podanych w tablicy 5: p - liczba 
podobnych elementów wybranych do badań; n - ogólna 
liczba podobnych elementów w instalacji 
 

Jeśli pomiary mają być wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza się 
pomiar pewnych parametrów w zmniejszonej liczbie pomieszczeń, które stanowią tylko 
ułamek p. Liczbę wymaganych pomiarów podano w tablicy 6. 
 

Tablica 6 
Liczba pomiarów do wykonania jako część liczby p (wq tablicy 5) 

Liczba pomiarów Parametr 
 

Normalna 
Minimalna 

Temperatura   powietrza   w   pomieszczeniu 
rejestrowana w sposób ciągły przez 24 h p/10 1 

Wilgotność   powietrza   w   pomieszczeniu 
rejestrowana w sposób ciągły przez 24 h p/10 1 

Pionowy profil prędkości p/10 1 
Prędkość powietrza w pomieszczeniu p/10 1 
Poziom dźwięku A p/5 3 
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W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy składowe określa się jako 
podobne, jeśli są identyczne i ich parametry mają identyczne wartości (nominalne lub 
rzeczywiste). Np. wszystkie nawiewniki powietrza tego samego rodzaju, które obsługują 
pomieszczenia porównywalnej wielkości i przeznaczenia, są klasyfikowane jako podobne 
lokalizacje do pomiaru strumienia objętości powietrza. 
Jeśli zgodnie z projektem w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam 
parametr instalacji, można brać pod uwagę tylko jedną lokalizację. Np. jeśli temperatura 
powietrza nawiewanego jest utrzymywana strefowo, to może być ona mierzona tylko 
w jednym miejscu (podobna lokalizacja). 
Jeśli w budynku wykonano szereg instalacji w tym samym czasie i przez osoby pracujące 
w podobny sposób, to wtedy ogólną liczbą podobnych lokalizacji należy przyjąć jako n, pomimo 
podziału na oddzielne instalacje. Np. jeśli 10 - cio kondygnacyjny budynek jest obsługiwany przez 
oddzielne instalacje na każdej kondygnacji wyposażone po 20 nawiewników każda, do obliczeń 
należy przyjąć n równe 200 nawiewników 
 

 
*  Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w 
dokumentach odbiorowych. 
W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m2 należy przyjąć co najmniej jeden 
punkt pomiarowy; większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty 
pomiarowe powinny być wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których 
oczekuje się występowania najgorszych warunków. 
Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, 
charakterystyki cieplne, chłodnicze i wilgotnościowe, charakterystyki elektryczne i inne wiel-
kości projektowe powinny być mierzone w warunkach projektowanej wielkości strumienia 
objętości powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartości, które powinny być uwzględ-
niane w czasie doboru przyrządów pomiarowych, podano w tablicy 7. 
 
 
 
 

Tablica 7 
Dopuszczalna niepewność mierzonych parametrów 

Parametr Niepewność*} 
Strumień objętości powietrza w pojedynczym pomieszczeniu + 20% 
Strumień objętości powietrza w całej instalacji + 15% 
Temperatura powietrza nawiewanego + 2°C 
Wilgotność względna ±15% wartości mierzonej 

wilgotności względnej 
Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s 
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C 
Poziom dźwięku A w pomieszczeniu + 3dBA 
*)   Wartości   niepewności   pomiarów   zawierają   dopuszczalne   odchyłki    od   
wartości projektowych jak również wszystkie błędy pomiarowe 
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Jeśli do prawidłowego działania instalacji wymagane są mniejsze wartości niepewności, 
powinny być one określone w projekcie technicznym instalacji. Jeśli normy dotyczące 
urządzeń i elementów instalacji wymagają mniejszych niepewności, to należy się do tego 
stosować. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny 
równocześnie spełniać wymagania projektowe z wyżej podanymi niepewnościami.  
 
* Pomiary specjalne 
W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie są wystarczające do zweryfikowania jakości 
działania instalacji z wystarczającą dokładnością, należy wykonać pomiary specjalne. 
Program pomiarów specjalnych, mierzone parametry, przyrządy pomiarowe i punkty 
pomiarowe powinny być uzgodnione w odrębny sposób. Uzgodnienia powinny także 
obejmować dopuszczalną niepewność otrzymanych wyników. Uzgodnienia te powinny 
być dokonane przed rozpoczęciem montażu instalacji. 
Praca i koszt związany z pomiarami specjalnymi powinny być współmierne z 
wymaganiami instalacji. Jeśli nie, należy o tym poinformować inwestora przed 
rozpoczęciem pomiarów, z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Pomiary specjalne mogą być ograniczone do określonych urządzeń lub elementów instalacji. 
W pewnych przypadkach może być niezbędne badanie instalacji w warunkach 
zbliżonych do obliczeniowych letnich i zimowych. 
Tryb pracy instalacji lub jej części składowej powinien w czasie pomiarów odpowiadać 
uzgodnionym warunkom. W przypadku braku możliwości uzyskania uzgodnionych 
warunków powinna istnieć możliwość określenia odpowiednich parametrów w warunkach 
projektowych, np. poprzez przeliczenie parametrów w warunkach pomiarowych na warunki 
projektowe. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” (kod CPV 45000000-7) pkt  9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji odwodnienia z tworzyw sztucznych może być 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczno rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego j odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 

— określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub 

— ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 
instalacji odwodnienia  uwzględniają: 
— przygotowanie stanowiska roboczego 
— dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

— obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
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— przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót wykonanie robót 
ziemnych, 
— montaż rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń, 

— usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 

] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 
póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 póz. 1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 

115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75/02 póz. 690) 
Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym - Wymiary Wentylacja i klimatyzacja -  
Przewody  wentylacyjne  •    Podstawowe  wymagania i badania 
Wentylacja -  Przewody wentylacyjne Szczelność. Wymagania i 
badania 
Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych 
Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających Wentylacja 
budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Właściwości 
mechaniczne 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów -- Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 
Wentylacja  budynków       Procedury  badań  i  metody  pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji Wentylacja  
budynków   -   Podwieszenia   i   podpory  przewodów Wymagania 
wytrzymałościowe 

PN-83/B-03430 Wentylacja w bud. mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej 
PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w bud. mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej – zmiana do normy 
 
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Jednolity tekst Dz. U. 72003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późn. zm.). 
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 
177). 
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 6277 
późn. zm.). 
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